










পপ কপ আপা শু 

রঃ জ্বীকফ্ের গুরুদক্ষিণা 

শঙ্থাস্থর-বধ গীতাভিনয় 
“গোলক ত্যজিয়া হরি ভু-ভার হরিতে । 

ভুলোকে আনিযা দেব অনন্ত হিতে ॥ 
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| 
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শিক্ষা দিল। নরলোকে গুরুভক্তি সার । ৰ 
গুরুপুজ্র প্রাণ দিলা করুণা আধার ॥* ৰ 
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প্রকাশিত। 

বস্তির নিবালী-_ 

শ্ীকালীকিঙ্কর যশ প্রমীত। 
০০০০১ 

ডায়মণ্ড-লাইব্রেরি--১১৩ নং অপাঁর চিৎপুর রোড হইজে 

শ্ীনদেরাদ শীল কর্তৃক 

ভাথন সংস্করণ | 
* 
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*» সা | সপিযপাী ৮৩ পাশ ০৯ ৮ ০ 

স্পা শ্ চি র 

কলিকাতা । ৰ 
কালীগ্রসাদ দত্তের ফ্রীট, ২৫৩ নং তারক চট্টোপাধ্যাষে লেন 

পঞ্চানন-যক্তে 
শ্রীহত্রিচরণ দাস দ্বার মুদ্রিত । 

গান ১৩১২ সাল । 
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ৃ উৎসর্গপত্র | 
ৰ | | 

| 
ৃ মান্তবর-_ 

রর জীযুক্ত রামবিষু, রুজ । 
মহাঁশর মাহ্যবরেযু | 

মহাশয় ! 

আপনার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া প্রীরুষ্ের গুরু- 

দক্ষিণা বা শঙ্গাম্ুর-বধ গীতাভিনয়খানি ভক্তি ও প্রীতির 

সহিত দুইহাজার কাফি আপনার কর-কমলে অর্পিত হইল 

ইত্তি। 

_ ০ * ন 

এ শপ ধা আশ 45 পাপ শপ পিই নাশক জী অজ 

পপ পলি পি পরার পারত সপ 

বিনয়াবনত-- 

উানদেরচাদ শীল। 

| কলিকাতা,_-১১৩ নং অপার চিৎপুর রোড, 
' ভায়মণ্ড লাইব্রেরী । ৰ ৃ 

: ? ্ টা 

ক 
ও “স্পা ছুট 

চে 
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াটো্লিখিত ব্য ব্যক্তিগণ । 
সপ পপস্পাপত পেপাল পাাাস্রী শা 

পিপি ৩ পাটি 

.. পুকষগণ। 
মহাদেব মহাকাল | 

শ্রীকষঃ পূর্ণব্রহ্ম | 

বলরাম 'অনস্ভদেব। 

ইন্দ্র দেবরাজ | 

ব্রজরাখালগণ ক্ষণে সখা । 

বন্গদেব রুষখ জনক । 

নন্দ এ পালিত পিতা । 

শারদ দেবঘি। 

0 সংহারকর্ত। | 

ব্যাধ ছস্সবেশী ধশ্ম | 

সান্দিপনী রুঝেের শুরু | 

শঙ্সানুর (শাপগ্রস্থ গন্ধর্বরাজ 1) শহানুরের 

কালদও সেনাপতি । 

১ শপ্প সপ 

স্বরাসন্ধ " মগদাধিপতি। 
বকটাঙ্ষ'ভ্বরানন্ষের সেনাপতি 
নুধাম কৃষ্তক্ত | 
সুশীল সুধামের পুত্র | 
দুতগণ, শিষ্যগণ ইত্যাদি । 
বা পাপী পপ ০৯ পপ ৮ পলা 

স্ত্রীর । 
নন্দ-বনিতা । 

আগ্যাশক্তি। 

যশোদা 

শ্রীমতী 

রন্দাদি সবীগণ | 

সান্দিপনী পদবী । 

গলা সুধাম পত্বী। 

পঞ্চপত্ী 

পিপি জপ পাস 

রত 
১ 

টি 

এ ২টি হী 
চি 
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নি জিকা পা রি 

শ্ীকষেউপপরমা 
ব1 

শঙ্ঘাস্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় | 

প্রথম অঙ্ক । 

প্রথম দৃশ্ট | 

কক্ষ 

র 

ৃ 

ৰ 
র 
| 
॥ 

] 
| 
ৰ 

শ্রীকরষ্। | কে আমিঃ | 

যদানন্দলেশৈঃ সদানন্দ বিশ্ব, 

বদভিতি সত্বে তদাভাতি সর্ধবম্। 
যদা লোচনে হেনম্ন্যৎ সন্ত, 

পন্রংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমন্মি ॥ ূ 
ৰ 

কি জন্য &সেছি £ এসেছি লীলারদ আশ্বাঁদনের জন্য, এসেছি 
আমার সর্ধম্বধন তক্তগণের গাণের ব্যথ। শ্বহস্তে মুছে দেবার 
জন্য! কন আমার পরম ভক্ত জয়, তার ডাকে আমায় গোলক 

ছেড়ে আম্তে হয়েছে । তার দুঃখ দূর ক'লেম, এইবার ভক্ত 

বিজয়কে নিক্ষতি দিতে পারলেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে আমিও 

.| নিক্ষুতি পাই । ন1 ন1কি ব'ল্ছি, আমার নিষ্কৃতি কোথায় ? 
এক, পলের তরে আমার নিক্ষতি নাই। যে দিন আমার 

ং. ৪ 
সত নিনিরোনিনিারিিরররিরযারিরোরিররানরারা রবির জাতের হারান রঃ 

১ | ৪ 



২ শ্রীকষ্ণের গুকদক্ষিণী ৰা শঙ্ঘান্্ব-বধ লীতাভিনয়। 
পক ্থ স্পেশাল পপি জপ পে শস শপ স্ীিশীতী এ এ স্পা পি ০০০ পপ জী 

নিক্ষ তি_বেইদিন এই অনন্ত-ব্রন্গাণ্-প্রালয়-পয়োধিমুখে গ্রাসিত 

কবে। কাধ্যই আমার প্রাণ, কার্ধাই আমার জ্ঞান, কাধ্যশআ্োতে 

আমি ভেনে জগতকে. ভানাই । 

পল 

( দূতের প্রবেশ ।) 

দৃত। প্রণমামি। 

শরীক । কি নংবাদ? 

দূত। দেব! মগধাধিপতি ত্বরাসন্ধ হ্বসৈচ্যে সখুরাক্িমণ 
হেতু অগ্রসর হ'যেছেন । 

শীরুষ্চ | মগধরাজ এখন কতদৃবে £ 

কৃত। "অতি নিকটে । যমুনার পরপারে শিবির সন্নিবেশ 

করেছেন । বিশেষ অনুসন্ধানে জানলেম, ম্বণ্য লেচ্ছাচারে 

মথুরাক্রমণ করবেন । 

শ্রীকষ্ণ । এ সংবাদ বিশ্বাস বোগ্য । জ্বরালদ্ধ অত্যাচারী, 
আনাচারী, অধম্মী, বিশ্বাবঘাতক । তার অকার্ধ্য কুকার্ধ্য বোধ 
নাই, কিন্তু আজ লমুচিহ শিক্ষা পাবে। যাও দূত, মহারাজ 
উগ্রসেনকে এ অংবাদ দাওগে । 

দূত । যে আজ । 

দুতের প্রহ্থান। 

স্রীরুষণ। সংহারিণী লীলাচিত্র আবার নয়নপথে এলে । 

পরশুরাম, রামমূত্তি অন্তর দর্পণে প্রাতিবিন্বিত হ'লো।। ছ্বঁং তত 

ক্ষভ্রিয়কুল পুনরপি দর্পান্ধ হ'য়ে বিশ্বভার পড়িতা বন্ুন্ধরাকে 

কাতর করে ভুলেছে । বহুদিন পূর্বে ধরিত্রী একবার আমার, |. 
| নিকট মর্ম্মভেদী রোদন ক'রে গেছে । 

টিলার 



ী 
১০১১১১১১১১১ সী আগ (ক্ষ পার পাপের বাই পপ এ বস শা শশা পীন্ষপা পলাশ স্পা ০০০ 

ঞ্ু 

ক 

শ্লীকফেব গুঝ্দক্ষিণ! বা শঙ্ঘাস্ুর-বধ গীতাভিনয়। ৩ | 
ডিপ শপ পাশ পিপি শশী শি স্সিপীিতিশি শশা পাশ শপ শিশ্টিসি শ্টিঠি »ীশাশীলি০০ ১ম ৪০৯০৮ পি 

সপ 

( গাহিতে/গাহিতে পৃথিবীর প্রবেশ ।) 

গীত। 

পুনঃ চিন্তামণি, যায় অভাগিনী, লইতে শরণন্অভয় চরণে । 

দিন দিন দিন, তন্ত মম ক্ষীণ, দহিছে এ দেহ পাপেব আগুণে ॥ 

চিস্ত একবাব, যাতন! ধবাব, ধাবাব বিবাম নাহি নয়নে, 

কমললোচন, কব দরশন, কিঞ্চিৎ কপাকণ! বিতবণে। 

ছরাঁচাব যত, পাপে হয়ে বত, সতত শত শত শেল হানে, 

'হে নীরদকায়, রাখ বাখ পাষ, নহে যায় যায় ধব! তুফানে ॥ 

ভ্রীরুঞ্ । সাধ্বি' করুণ সঙ্গীত সম্ববণ কব । তোমার 

বেদনা আমার হুদয়ে প্রতিক্ষণ যাতনা দিচ্ছে । আমি নিশ্চিন্ত 
নাই বসুন্ধরে ! শীন্্রই তোমাব ক্লেশ দূর ক'রুকো । সম্প্রতি 

কংন মহ অগণ্য অনুরকে বিনাশ ক'রেছি, তাতেও কতক পরি- 
মাণে তুমি সুস্থ হ'তে পেবেছ, এইবার বিনাশ মন্ত্র প্রয়োগ | 

ছাবাধ ক্রমান্বপ্েবিশ্ব-নংহাঁব ক'বৃবে | ডু 
পৃথিবী ! রমানাথ ! আরও কতদিন পাপানলের স্বাল। 

সহা করুরো ? ই র 

ীতঞ্চ। আর অধিক টিন নয ধবলী। অবিলগ্ষেই কুরু- | 
ক্ষেত্র সমবানল প্রজ্বলিত হবে, অধিলম্বেই আমি অর্জুন সার ূ 
বেশে অশ্থরজ্জ, ধারণ ক নে! | /& 

সুথিবী | দয়াময় | কুরুক্ষেত্র রণাবলানেই পৃথিবীর খান 
বসার হবে? 

** উস্কষ | নিশ্চয়, তোমার বিশাল বক্ষ হু | 
অক্ষোহিণী পাপাশক্ত জীব 'অনস্তে সিশাবে 11, গা! টি ৃ 
্বস্থারৈ গমন কর, অনভ্ভদে 'সাসূছেল। 

এ সখিবী 1, যে আঙ্ছা শস্ছু। এ] আ্খাক়র গাস্থারীরা £ 

স্ 
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কী 

্ী 

£ ভি ওগরুদক্ষণ! বা শঙ্খাস্র-বধ গীতাভিনয় । 
পপ আলাপ ০ পপ জপ পা পাপা আগ শি তাপ পপি জপ আপ পিল শি এপপাপস্পীপপ ৭ নত পবা পিসি পলাশ পপ শা পি সপপপাসপি শশা পলাশ পপি 

জীরুঞ্। | দাদ! হলাযুধ রন্দাবনের মধুরভাবে বিভোর | ৰ 

প্রতিনিয়তই আমায় ত্রজে বাবার জন্য অনুরোধ করেন, দেখি 

এখন কি বলেন । 

( বিষগ্ন চিত্তে বলরামের প্রবেশ |) 

শ্রীরুঞ্জ। আসুন আম্ুন দেব! এরূপ বিমর্ষভাব কেন 2 

বলরাম । কেন যে তাকি রামানুজ কুষ্ের অবিদ্িত ? 

কুহকি ! কি কুহক বলে আমায় ভুলালি ? আমি যে এখন দিশে- 

হারা পথিক প্রার পথ ভূলেছি । কোনটি আমার গন্তব্য পথ 
ত1যেঠিক বুঝতে পারছি না। তরজে যাই, কি মথুরায় থাকি 
তার শ্হির নিশ্চর ক'র্তে পারছি না। একদিকে নন্দের স্সে্ক, 

যশোমতীর বাৎসল্য এবং প্রিরতম রাখালথণের ছুচ্ছেছ্য গ্রাণয় 

বন্ধনের বিষম আকর্ষণ, অপরদিকে আমার বর্দ-সুখময় বা নর্ক- | 

যন্ত্রণায় কক্ুচন্দ্রের মধুর হাহ্য, মধুর বাক্য এবং মধুর হতেও ূ 

সুমধুর দাদা কুলির মোহন মোহিনী শক্তির নতেজ আকর্ষণ 1; 

কিকরি! কি করি!! (দীর্ঘনিশ্বান ত্যাগ )। 
গ্রীক | দাদা ! হ্বরানন্ধের মথুরাক্তমণ বংবাদ অবগতখ 

: 

শপ ৮ পি পিপিপি শশী ০ কী পপ পাস আক লাকি পাপা লাস 

সা ও শা পপীশিশাসপিপপ 4 পাশিিপিত তা | ২ম শশা পি পা পাপী পা পি 

হয়েছেন কিঃ 

বলরাম 1 হয়েছি, কিস্তু ক'র্তে হবে কি? 

ভীষণ | দুর্ধতেের দুর্ধ,ভূতার দণ্ড দিতে হবে। 

বলরাম । নে ইচ্ছা তোমার আমার কেন ? 

প্ীরফ | এখন আপনার আমার হাতে মথুরার রাজশক্রি, 

| কাষেই আততারী হস্ত হ'তে মথুরা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য | 

বলরাম 1 ভাল ভাল, তোর যে কর্তব্য জ্ঞান আছে, এ কথা 

শুনেও সন্তোষ হ'লাম | প্রাণাধিক! বলি মধুরা রক্ষা ক্রা্টি।. 
॥ খা 
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শ্রীকঞ্চের গুদুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুর-বধ গীতাভিনয়। ৫1 
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ৃ 
| 

যেমন কর্তব্য বালে বোধ হয়েছে, নন্দ যশোমতীর এাঁণ রক্ষা ৰ 
কুরাটি কি তেমন কর্তব্য বলে মনে হয় ঘন? অবোধ রাখাল, ূ 

বারা কৃষ্ণগত প্রাণথ-বলি তাদের চক্ষে জল মুছে দেওয়া কি 

অতি কর্তব্য বলে মনে হয় না? 

প্রীরুঞ্চ । দাদ]! এ গরকাঁর কার্ধযবিধি, যেটি জগ্রের কাঁজ 

নেটি আগ্রে বাধন করা উচিত মথুরেন্্র কস নিহত হওয়ায় 
মথুরারাজ্য অরাঁজক প্রায়, চতুদ্দিকে করদ ভূপতিগণ বিদ্রোহ- 

কেতন উড্ডীন ক'র্ছে, বিজাতীয় তক্ষরদল স্যোগ বুঝে অনহাঁয় 

প্রজাপুঙ্জের সর্ধন্বাপহরণ ক'র্ছে, ছুর্কভগণ অবাধেই স্বাভিলাষ 
পূর্ণ করছে, এ মময় কৌনটি অগ্রের কাজ আধ্য % লক্ষ লক্ষ 

অনাথ প্রজার ধন, মান ও প্রাণ রক্ষী অগ্রের কাজ না পালন- 

কারী পিতা মাতার নিকট গমন করা অগ্রের কাজ £ ৰা 
বলরাম । এটি কি আমাদের পিতৃরাজ্য ? এ রাজ্যে আমা” | 

দের এত মমতা কিসের ? 

জীরুষ | অযোগ্য কথা কেন ক্ল্ছেন বিজ্ঞতম ? এ রাজ্য 

আমাদের পিতৃরাজ্য না] হ'লেও এর গতি আমাদের সম্পুর্ণ 1 

মমতা রাখ নর্ধতোভাবে বিধেয় । যেহেভু আমরা রাজ্যেশ্বর.]. 

রাজাকে বিনাশ ক'রে ধর্মের নিকট ও গ্রজাগণের নিকট এ . 
হয়েছি | ৃ 

বলরাম । কিছুই বুঝতে পারি না ভাই, তোমার লোকাতীত্ত ূ 
জ্ঞান এবং মোহকারিতা৷ শক্তি ধাক1 নিবন্ধন যদি অন্যায়কে ম্যায় 
খ'লে বোঝাও তাই বুঝি, আঁবার প্রকৃত ম্যায়কে অস্তায় বলে 
'বোঝালে তাই বুঝি। তবে কৃষ্ণ, বলরামের যৎ্পামাস্থ জ্ঞানে, 
এই বোধ--বাল্য জীবন যে স্থানে, যাদের যন্ত্রে এবং বাদের 
প্রণয়-বন্ধনে বাধা, সেই চ্ছান, সেই বন্ধ স্সেৎ, সেই সৌহার্ঘ চি 

৫ 



৬... শরীরের গুরুদক্ষিণা বা শখান্ুর-বধ শীতাঙ্গিনয়। 
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্ 

পূজা 1-- কষ রে! মা যশোদার প্রত্যেক দিনের সেই স্সেহ না 

গুলি হৃদয়ে অস্কিত ক'রে দেখ দেখি ভাই, আহ] সরলা নন্দরাণী 

নীলমণি ন'লমণি বলেই উন্মাদিনী ! তুমি ঘুমাতে, তিনি তোমায় 
বুকে রেখেও নিঃসন্দেহ হ'তে পার্তেন না, তুমি গোষ্ঠে যেতে, 
তিনি পাগলিনীর মভ পথ পানে চেয়ে থাকৃতেন । যেদিন তুমি 

কালীদহে বাপ দিয়েছিলে, দে দিনের শোক-বাঁরতা বর্ণনা- 

তীত্ত! নেই পিতা নন্দের উন্মীদভাব ! সেই মাতা যশোমতীর 
গোপাল গোপাল লরোদনধ্বনি ! সেই বাল্যমহচর ব্রজরাখাল- 

গণের অন্তর্ডেদী বিলাপ ! সেই ব্রজবাবীগণের জলময় আখি ! 

অহো! কৃষ্ণ রে ! ভুই দেখিন নাই. আমি স্বচক্ষে দেখেছি । 
রন্দাবনবালী হ'তে র্ুন্দাবনস্থিত পশু পক্ষীগণ পর্য্যস্ত ভোর 

শোকে কেঁদেছিল, তাদের অশ্রুধান্ধে সেদিন কালীদহের জল, 

তরক্ষ বিস্তার ক'রে ছুটেছিল। গুরে কঠিন হৃদয়! ওরে 
পাষাণ ! তুই তাঁদের নিকট খণী না হ'য়ে দুদিন মধুরায় এসে 
মখুরাবানীর নিকট খণী হ'য়েছিন ? 

গীত । 
যায় না বোঝা তোমার মর্ম ওরে নীলকাম়। 

কি ভাবে হও কারে সদয় কিছু নাহি বুঝা যায় ॥ 

কদিন ব্রজবাসী, * 

ছিল প্ডিয় কালোশণী, 

বাজারে মোহনবীণী, মোহিত করিতে লবায়। 

পে ভাবে অভাব এখন, 

কাদে ত্রজনিবাশীগণ, 

কষ দুর্গ তাদের এখন একি কৃষ্ণ করিলি হায় ॥ 

শরীক । দাদা! খণী আমি জগতের কাঁছে। কিস্তুকি 

ক'র্বে, নকল বিষয় নামপ্জস্য ক'রে নিয়ে আমার চ'ল্তে হয়। ৃ 
7 

॥ 
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১) 

শ্রীকষ্ধের গুরুদক্ষিণ। বা শঙ্খাস্থর-বধ গীতাভিনয়। 
প্রসার পাপা সী থাপ পপ পাপ পপ পপ পপ সপ 

টি 

বলরাম । তা শ্বীকার করি । কিন্ত ভাই আমার এ যন্ত্রণ। 

কেন ? আমায় ছেড়ে দাও । 

শরীক । আপন।কে ছাড়লে আমার কোন উদ্দেশ পুর্ণ 

হবে না! আপনি আমার লীলারসের আধার । আমি লীলা- 

কারী নত্য-কিস্ত আপনাকে আশ্রয় ক'রে লীলারম আন্বাদন 

ক'রে থাকি । ক্ষীরোদ মধ্যস্থলে অনন্তদেবের স্বকোমল কোল 

যে বাসুদেবের চিরঞ্রিয় শষ্য। তা কে না জানে ? দাদ আপনি 

আমি অভিন্ন, আপনি তাঁকি বিদিত নন্। 

বলরাম । তবে কব, গুণ বিষয়ে তারতম্য আছে । তোমাতে 

ষে যে গুণগুলি পরিলক্ষিত হয়, আমাতে তা হয় না। 

শ্রীকৃষ্ণ । আপনাতে কোন্ কোন্ গুণগুলি নাই ? 

বলবাম। এই পোড়ান গুণ, কাঙ্ান গ৭ আর কঠিনতা 
গুণ ! এ গুলির তো একটিও দেখি না ভাই, পরের দুঃখে আমার 

চক্ষে জল আসে, পরের কারায় চগখের জল ধ'রে রাখতে পারি 

না, পরের দুটো মি কথা--সে কথা যেন সুধার অধিক সুপেয় 
৷ দ্রব্য বলে মনে হয়। 

শ্রীকুষ্চ । আমার কি তা হয় না প্রভু? 

বলরাম । তাহ'ঙ্গে আর তোমাতে আমাতে প্রভেদ 

থাকলে] কি? 
প্রীরুষ্চ । একবিন্ছু গ্রোভেদ নাই, রাম কৃষ্চ অভেদ । তবে 

আপনার সদয়তা, সরলতা, কোমলতা গুণাবলী বাহভাবে দৃউ 
“ই, আমার তা হয় না ।" জলবিষ্ব যেমন জলে উদয় হয়ে জলেই 

লয় হয়, আমার অন্তরের ভাব"তজ্রপ অন্তরে দেখ! দিয়ে আবার 

| অন্তরেই লীন হয়ে যায়। নতুব! পরছধুঃখে আমিও কাঁদি, পর- 

. | স্থুখে আমিও হাসি । 

পদ | ২ 



্ 

সপ পপ পপ লা পালি পাস পশিসা সী শপ | পি সপ? পপ পাপা পি পাপী টপস পবা পপ পা ০০ ০ পপ পা 

না হারলে হানি কান্না এ নংপসারে এলো কির্ূপে? তোমার 

এ মুখ ইন্ছুর একবিন্ছু হানি পেয়ে পূর্ণেন্ছ্ সারানিশি সুধাহাবি 

বিলায়। কুসুম কলিকা, তব মুখজাতি হাদি রেখার এক কণিকা 

লাভ ক'রেই হাধিমাঁখা মুখে ফুটে উঠে, তোমার হাঘির আভাস 
পেয়েই সুখ-শয্যায় দম্পত্তি হানে, জননী কোলে শিশু হাসে, 

নরোবর সলিলে নলিনী হানে এবং আকাশ বুকে তপন হাসে, 
সেই হানিতে জগত হানে । পুর্ণানন্দময় গোবিন্দ রে! আবার 

তোঁর দুঃখের নিশাণ স্বরূপ সমুদ্রবক্ষে বাঁড়বানল, অতুযুচ্চ বিদ্ধ্য- 
গিরির নত শির, ম্বণালে কণ্টক এবং পরম সুন্দর বজাগ্রিতে 

দাহিকাশক্তি সংযুপ্ রয়েছে | কৃষ্ণ! তবে যে ভাই, তোমায় 

বাঁ তা বলি, পেটা জানবে শুদ্ধ মনের অলীক আবেগ মাত্র । 

পূর্বে রণদূত মংবাদ দিয়ে গেছে, অন্য রজনীতে দুর্ধ তত স্বরীরন্ধ 

মথুরাক্রমণ ক'র্বে । নন্ধ্যাও সম্মুখে । চলুন, দুর্গাদি পরিদর্শন 
করি গে। (বিস্ময়ে) ওকি ! পুনরপি রণদৃত যে উর্দশ্বানে ছুটে 

আমস্ছে! অনুমান হয় দুরাচার ছুর্গ আক্রমণ করেছে । 

র 

পৃ 

৪ 

&, 
শ্রীকষ্খের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্াস্ুর-ব্ধ গীতাভিনয়। 

বলরাম | অখিলের ধন ! তা জানি, তুমি না কাঁদলে, তুমি 

সী সপ শপ সপ পপ পপ পপ আপা 

এশশীশাািসপাশিশপাপপাপিপাপীপী শি 

সপ পপ পপ 

শ্বীকক্ক। দাদ! থা কথায় আর কালক্ষেপ করা নয়, বনু 

বলরাম | নিশ্চয়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ন্দেহ নাই । 

( পুনর্ববার বেগে দূতের প্রবেশ । ) 

পৃত। প্রাণমি চরণে । 

বলরাম । কি সংবাদ বার্তীবহ ? 

দৃত। বার্তা ভু অতীব ভীষণ ! 
কপট সমরী অরি জ্বরাসন্ধ 

গুপ্ত ভাবে আক্রমিল। পুরী ! 
বাপ পপ পপ পাপা পাপ পাপা পালাল ০ শি পাপিপি সী পিপিপি পাপিসাশপীশিশীপাতা পপি ও লি তশীশিপাপাশিিপািস্পিশা পশলা 

৭ 

শু 

স্ 

চে 

8 
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পৃ 

শ্রীরুষ্ণ | 

ঘৃতি। 

বলরাম । 

০ 

বির 

০৫ পপ ক সান পপ ০০৪ আপ কত আক স্পট পপ াপপস্পপস্প্পাপ পতি 

ক 

৬ 

শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শখাস্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় । ৯ 

সুসজ্জিত নাহি কি মথুরার দেনা 

হায় দেব! 

একজন নাহি স্ুদজ্জিত | 

কৌশলে জানিন্থু আগে যেই সমাচার, 
এখন বুঝিনু তাহ পূর্ণ ছল কথা ! 

হায় হায়! 

অধন্মীর করে বুঝি ঘটে সর্বনাশ ! 
নাহি ত্রা-__নাহি ত্রান ! 

পলকে পাঠাব পামরে কৃতান্ত আগারে | 

কিবা কয সৈন্য, 

কিবা কাব অস্ত্রে শস্ত্রে হয় হস্তী রথে? 

একাকী বধিব দুষ্টে বজ্ত মুষ্ট্যাঘাতে। 
কুষ্ণ ! কৃষ্ণ ! যাঁও ভাই যাও 
প্রবোধ দানে শান্ত কর মধুরাবানীরে, 

সুস্থ কর পিতৃদেবে, মাতা 'দৈব্কী রে, 

নাহি ভয় ? রর 

রাম করে হ্বরানন্ধ আজি নিশ্চিত হইবে লয়। 

স্ববলে ধরিয়। ছুষ্টে রণস্থল মাঝে, 

ঘুরাইব চক্রাকারে অস্বর প্রদেশে | 

অথবা পাতিত করি নদর্পে ভূতলে, 

নিম্পীড়নে অস্থি মাংস করি খুলি প্রায় 
ছড়াইৰ দশদিকে ৷ 
চলিল রাম, 

চলিল বঙ্গেতে তাঁর ছোর রোষানল | টা 

( মনোযোগ ) এ 



কও 
রর 

২ ক লে ও ৩ পি ০০ পপি পক প্রি এ সী ৯০ ও পপ পিপল পিপাপীদি পপ এত পিপিপি আর পিপি শী শা পি শপপ্প পা-০পা পা জ- 

্জ 

৬ ৩ 

১ 

শি সস শিপপীশিন পতি শপক্পা শালা ৮ পাকি শালী 

প্ীরুষ্ণ । তিষ্ঠ ক্ষণকাঁল দেব, 

বলরাম | 

শরীকষ্জের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্াজর-বধ গীভাভিনয়। 
শশা শিপপীলছ তি পিপিপরপপাপাসিপপািপপাপপল কত পপ তত পি সপরগাপিপসসসপাল ও সা অপশন | 

$ 

পদাশ্থুজে দাস নিবেদিবে এক কথা | (বাঁধাদান ) 

বিলন্বিতে নারি আর, | 
বৈরীদর্প চুর্ণ হেতু চিত্ত বিচঞ্চল । 

শ্রীরুষ্ণ | অজেয় জগতে দশ্ভী স্বরানন্ধ শুর ! 

বলরাম | 

একা বিধি নহে কু ফাইতে বমরে । 
কি, অজেয় জগতে দস্তী স্বরানন্ধ শুর ? 

নমযোগ্য যোদ্ধা তার নাহি এ ধরায় £ 

ভাঁল-_-ভাল ক্লঝ্ণ, পরীক্ষা লইব আজি তার | 

যদ্যপি-_ 

যদ্যপি সমরে তারে নাহি পারি পরাজিতে, 

যদ্যপি রাম ভুজ বেগ দুষ্ট পারে নিবারিতে, 

যদ্যপি ধরিয়া বলে তার কেশপাশ, 

চক্রবৎ ঘুরাইতে ন৷ পারি অন্বরে ! 

তবে কফ পাপমুখ আর না দেখাব কারে। 

| বেগে প্রস্থান | 

বিশ্বজয়ী বলভদ্র নাহিক সন্দেহ, 

ভ্বরানন্ধে পরাজিবে অতি অবহেলে । 

যাই আমি 

ঘোর রণে অগ্রজের করি সহাষতা | 

এনো দূত । | 
[ কলের প্স্থান'। 



রশ 
দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

শহারারাররররিটিনব (টব৮২০০০০০-০৭ 

রণস্ছল। 

€ জরাসন্ধেত্র প্রবেশ ।) 

স্বরাঁনঙ্ধ | শুভদিন_-শুভদ্দিন আজি মম! 

পাইব পরমারি আজি রণস্ছলে । 

রাম কুচ ! দ্র্ষ তত বালক ! 

কৌশলে ক'রেছ নাশ বীর চুড়ামণি কুংসে, 
অহো-অত্যাশ্্য কথা, 

হিমাচল শৃঙ্গ চূর্ণ মক্ষিকার দাপে! 
দেখিব-- ,. 

দেখিব কত বলে বলীয়ান দস্তী শিশুদ্বয় ? 

কোথা রে রাম কষ গোপান্রভোজী গোপাল পালক ! 

আয় রে বারেক দেখি নমর তাওবে। 

নেপথ্য হইতে বলরাম | 

তিষ্ঠ ! তিষ্ঠ রে অধম্মী পাপী ছুউ ছুরচার ! 
যমাগার ভাগ্যে তব লিখিয়াছে ধাতী। | 

পতঙ্গ যেমতি বহি করি অন্বেষণ, 

মহানন্দে আত্ম প্রাণ দেয় বিনর্জ্জন, 

তেমতি-পামর তুই দুর্ধ-দ্ধির বশে 
সেচ্ছায় আইলি প্রাথ দিতে রাম করে। 

' ধর অস্ত্র, কর বীর আক্ষালন বীরমদে মাঁতি, 

বুবিব শকতি কত তব ভুজযুগ্ে | | 

সা 

এ পথিক পাস্পিপপসলি পাম্পি ছি 

পি পিপি পাপা পাপ স্প্যাম পাপা শপ শপ পপি তক পরপরই একাজ 
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১২  শ্রীক্ষষ্চের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্ান্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় । 
সপপপীপাশ পতল শীদিপাসশটীশশিটিত পীপিশীল পিল পাতি সি ০ ভা সু 8 স্পা লি পুত সং. এ শি পপশীশপি পা পাপী শাপীপিপপিশাপপদ ০ 

ভ্বরাসন্ধ । অবোধ অজ্ঞান ! 

শোননি কি কর্ণে কতু ভ্বরাসন্ধ নাম? 

হুঙ্কারে যার চরাচর কীপে খর থর, 

আন্দোলিত লিন্কুবারি ধনুর্ধোষে যার-- 

কি ছার শিশু তুই 

ফুতৎকারে উড়াঁতে পারি অশ্থর প্রদেশে । 

ছল বলে কংসাস্্রে বধিয়। দুম্মতি 

| ভাবিয়াছ মনে বুঝি হইয়াছি বীরেজ্্রকেশরী & 
ঘুচাইব-- 
ঘুটাইব দে ভ্রম আজি দান্ডিক বালক 

খও খণ্ড করি তোরে সু্ীক্ষ কপাণে 

দশদিকে নিক্ষেপিব ছিন্ন কলেবর | 

অথবা ধরিয়া বলে রণস্থল মাঝে, 

মা |ফিত করিব রে ভীম সভুজবলে । 

হো জ্বলে যায় বক্ষংস্থল- 

ি প্রাপ্তি ভুই,কন্যা বিধবা সম্মুখে 

অলক্ষ্যে থেকে কহে কংশ করুণ বাণী ! 

মায়াজাল পাতি দুষ্ট রুঝ্ বলরাম, 
নাশিয়াছে প্রাণ যোর, 

ভুলে মরি ঈর্ধানলে । 

নাশ নাশ ত্বরা পে দোহারে ! 

জামাত হত্যার লহ উপযুক্ত প্রাতিশোধ । ৰ 

আর রে ত্রজের রাখাল 

আয ত্বরা রণে ! 

রধরক্ষে ভুলি রে মনের জ্বালা । 
ঠা $ 
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চা 
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শ্রীকষ্চের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্ান্থুর-বধ গীতাভিনয় । : ১৩ 
২ পাপা 57১5১552০৫2 কপাট আপি পন এপ 

বলরাম | রণরঙ্গে না ঘৃচিবে জ্বালা (বা রতি 

পাঠায়ে যমালয়ে ঘুচাব বেদন। 

ধর অনে। 

[ উভয়ের অপিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 

(ক্ষণপরে অসিবুদ্ধ করিতে করিতে সেনাপতি সহ 

শ্রীরঞ্চের প্বেশ 1) 

জরীরুঞ্জ | ছুরাশার বশে 

রণ আশে আনিয়! পামর 

অকালে হারালি প্রাণ। 

ফেল ভূমে ধনুর্ধাণ, 
ত্যজ রে বীর কর শোভি অনি খরসান, 

মাগক্ষমা, 

মান পরাজয়, 

দিব ত্রাণ দিবরে অভয় । 

নেনাপতি 1 হা-হা- হা 

অধরে ধরে না হাঁসি শুনিয়ে ভারতী ! 
রে গোপাল ! 

তোর রণে মাঁখিবে ক্ষমা মগধের সেনাপতি ? 

প্রভু যার স্বরাঁন্ধ অজেয় সংগ্রামে, 

পদানত ক্ষভ্র যত ধার বীরদাপে, 
আমি তার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি $- 

শক্তি ধরাধিক শক্তি জাগে হৃদিমাবে 

পলকে জিনিতে পারি | 
রর ৫ পাভাল রা এ বন, 



১৪. শ্রীু্চের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্ঘাস্থর-বধ গীতাঁতিনয় । 
ক... ০ লা লিলি পাপী পাপ পিপি শীলা কলা সপ তা পিপিপি পপি ২ পপ শপ পিটিসি পাপী শী ১ পপ পাক্ফীিক পপ সপী পেশী 4. সপ ূ 

রে 
কতক্ষণ মম রণে রহিবি রে স্থির? | 

প্রবল বিক্রমে ঘদি করি আক্রমণ, ৰ 

ব্রজের রাখাল যাবি পলাইয়া ব্রজে। ৰ 
শরীক | বথ1] আশ্ফাঁলন নাহি প্রয়োজন, ূ 

বীরের বীরত্ব নহে বাক্যেতে পকাশ, 

বীর যেইজন, 
বীরত্ব আপন, কাঁধ্যে করে পরিণত | 

দেখাও বীরত্ব রণে-_ র 

ৰ 

র 
ৰ 
ূ 
[ 

। 

পুনযুদ্ধে হও অগ্রসর । 

( উদ্ভয়ের যুদ্ধ_পরাস্থ হইয়! সেনাপতির পলায়ন ।) 

শ্রীকুঞ্চ । মগধের সেনা ভঙ্গীয়ান রণে ! 

পলাইল মগধের সেনাপতি ; 

দেখি এবে, 

আর কেবা আছয়ে অরাঁতী। 

| প্রস্থান । 

( বেগে ছুইজন মথুরাঁবাঁসীর প্রবেশ।) 

গত, মথুরাবাপী । পালাও পালাও পালাও !.এ রাজ্যে আঁর ৃ 

থাকা নয় বাব এ রাজ্যে আর থাকা নয় । | 

ঘ্বি, ম, বা, । তাইতো দাদ, যুদ্ধট। যেন মথুরায় ঘরজামায়ে 
হ'য়ে ঢুকেছে। ৩ * 

প্র, ম, বা,। পেকথা মিথ্যা নয় রে ভাই, কৃষ্ণ বলরাম 

ওরাই প্রকৃত যুদ্ধ অবতার । আর ঘরজামায়ে হ'য়ে যে ঢুকেছে, 

সৈটাও ঠিক, ক্লুষ্চ মহারাজ জানতো ভায়া, সাবেক রাজা কংশকে 

পু 

ূ 
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ও 

মেরে কুজাকে বে করেছে । কাষেই বুদ্ধট৷ মথুরায় ঢুকে ঘর- 

জামায়ে হ'য়ে বসেছে । 

| দ্বি, ম, বা, | য। হোক ভায়া, মথুরায় আর টেকা যায় না। 

রোজ যুদ্ধ আর রোজ ঘর দোঁর ভেঙ্গে চুর ! ই শোন ! এশোন ! 

আবার মার মার শব্ধ উঠলো । পালিয়ে চল, পালিয়ে চল । 

গ্রু, ম, 1, 1 কোথা পালাবো দাদা! লেগে গেছে ধাধা । 

দ্বি, ম, বা,। এই গলি পথটা ধ'রে স'রে পড়ি এসো । 

উজ পিপল পপপি্পন্পাপা ওত শাাপসপী শি পাতলা শন পপি পিপল পপ পা 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

(জ্বরানন্ধ সহ কৃষ্ণ বলরামের অনিযুদ্ধ 

করিতে করিতে প্রবেশ |) 

জ্বরাসন্ধ | পলা রে মূঢ় গ্লোপ শিশুদ্বয় | 

পতঙ্গ হইয়! ভুষ্ট-- 
সাজে কিরে রণ পণ মাতক্ষ নহিতে ? 

বলরাম । পতঙ্গে নাঁশিবে আজি মাতঙ্গের প্রাণ, 
থাকে যদি প্রাণে মায়। হরে সাবধান । 

| ক্ষত |.  ভেবেছিলে ছুরাঁচার জিনিবে সংগ্রাম, 

ভাব নাই যম নম কৃষ্ণ বলরাম 1 

স্বরাঁসন্ধ । আরে রে নির্বোধ রাম কৃষ্ণ ! 

পাইন্ু বিস্ময় বড়, 
সাঁবাসী রে তো দোহারে. 

সদর্পে দাঁড়ায়ে দোহে জ্বরাঁসন্ধ আগে 
এখনও ব্লিছ বাক্য বিষময় 9 
কেহ পাঁরে নাই বিশাল ধরায় ! 
সঙ্গত সতত পুরী হ্বরাসন্ধ পদে, 
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কি সাহদে-_রে সাহলীদ্য় 

এ পাহস বাঁধিয়াছিন বুকে ? 
ভাবি তাই মনে. । 

বলরাম । ভাবিবার ঘটিয়াছে উপযুক্ত কাঁল, 
দেখিছ নিকটে কাল মুরতি করাল। 
পুক্র পত্রীগণে এবে ভাব একবার, 

এ সমরে আজি তব নাহিক নিস্তার । 

স্বরাঁসন্ধ ৷ দেখিছ প্রালাপ বুবি সমর বিকারে, 
বিশ্বজয়ী জ্বরানন্ধে জিনিবে মরে ? 

পশ্চিমে যদ্যপি হয় ভানুর উদয়, 

সমুদ্র যদ্যপি কভু বারি শুন্য হয়, 

পৃথিবী বগ্যপি কাঁপে মক্ষিকা চাঁপানে, 

তথাপি জিনিতে কেহ ন! পারিবে রণে । 

বলরাম 1 বযছ্যপি জিনিতে পারি আখির পলকে? 

স্বরাসন্ধ । তখনি কাটিয়া শির ফেলিব নরকে । 

কৃষঃ | পণবদ্ধ হ'য়ে রথে হও অগ্রমর, 

ভ্বরাঁসন্ধ | হীন মুখে উচ্চ কথা সাজে না বর্ধর ! 

বলরাম। এখনও ভাঁবিছ না নিজ পরিণাম? 

স্বরাসন্ধ | সাঁবিতেছি মরিয়াছে কুচ বলরাম । 
কঝ |  জাগিয়। স্বপন বুঝি হের ছুরাচাঁর ? 

ভ্বরাঁপন্ধ | স্বপন নহেত ত্য যাবে স্বত্যুদ্ধার | 

বলরাম । দেখা বাক রণে এবে হও অগ্রসর, 

স্বরাসন্ধ | মললবুদ্ধে হও ব্রতী দিব যমঘর । 

(কৃষ্ণ বলরাম সহ জ্বরানন্ধের মলবুদ্ধ ও ক্ষণপরে 

যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান 1) 
র্ ছা 

রি 

পনি 

্ 

্ & নি বা  ঘ 

ড় রর ি ৃঁ 
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স্পা পি শপ বপিস্িপত সপ পিপাসা শি পপ পল পপ সস 

০০ প্" ূ 
.্প্পম্পোপশাপপপপপ শপ পাসপশপ 

শীদ শেীপকপ্পাপাপা পপ কি াীসি পপ 

( বিষণ্ণ চিত্তে জ্বরাসন্ধের পুনঃ প্রবেশ । ) 

স্বরারন্ধ । বুঝলাম-__গর্ব কখনও স্থায়ী নয় । আমি অবাঁ- 
সন্ধ, একাকী লক্ষ নপতিনহ সংগ্রাম করেছি, তাতে টাল নাই, 

কিন্তু আজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রাম রূঝ্ের মরে পুনঃ পুনঃ পরাস্থ 

হ'লাঁম! অহে। কি লজ্জা ! আমার উন্নত শির আজ নত হ'লে ! 

ভাল, এর প্রতিশোধ চাই, পাপিষ্ঠ রাম রুষ্ণের রক্তাক্ত ছিন্রমু 
আমার প্রিয়তম]1 ছুহিতাদ্য়কে অর্পণ ক'রে, তাদের পতিশোকে 

সান্ত্বনা দেওয়া চাই । এবার পরাস্থ হ'লাম, আবার দ্বিগুণ উৎ- 

সাঁহে মথুবাক্রমণ করবো । তাতেও পরাস্থ হই, তৃতীয়বার 

আক্রমণের প্রবল আশা থাকবে । দেখবে! গোঁপসস্তানদ্বয় কি 

প্রকারে মথুরার সিংহাসনে নিরপিদে উপবিষ্ট থাকে । 

গীত। 

দেখিব দেখিব পুনঃ দাকিণ সংগ্রামে । 

বুঝিব বুঝিব ছুষ্ট কৃষ্ণ বলরামে ॥ 

যদিও সমরে মোরে জিনেছে এবারে, 

পাঠাইব পুনঃ রণে শমনের ধামে। 

বেজেছে বড় বেদনা অন্তর মাঝারে, 

সিংহ পরাজিত হায় শুগাল সমবে, 

জলে যায় হধস্স এখন অপমানানলে /-- 

শান্তিব হ্বদয় ব্যথা পুনশ্চ সংগ্রামে ॥ 

চে 

পপ শাররীক 

ক 

যাই--আর কালক্ষেপ বিধি নয়। সৈম্ত সেনাপতি কে 

কোনদিকে পলায়ন ক'রেছে । ৃ 

|] [প্রস্থান । 

পু: 
(. % রঃ 
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গীত 

ূ ূ 

: 
র 

কালো ধালো ছুটে! ছেলে তাদের কাঁছে আছে কি পার। 

যেমনি নাঁচন; তেমনি শাসন, প্রাণটা নিয়ে পগার পার॥ 

আমর! যত ব্রজবাঁসী, 

রাম কানারে ভীলবাসি, 

দেখলে মুখের স্থুধাহাপি, সাধ হয় দিতে হৃদি রাজ্যভার । 

জন্মন্তন্ের কন্ম ভাল, 

কানাই বলাই তাইতো এলো, 

ংস ধ্বংস তাই গো হ'লে। প্রাণে চুটলো শান্তিধার ॥ 

নাগরী। খুব জব্দ-_খুব জব্দ! আর কোথাও শব্দটি নাই। 
নগ রধাশী । অবাকৃ--অবাক্! চ'খের পলক পণ্ড়তে না 

পণ্ড়তে সব ফাক । 

নাগরী। ওরে মিন্সে! ভেবেছিল কি জানিস? যমের 

শান আবার বুঝি ঘাড়ে এদে প'ড়লো। ম্বরাসন্ধ জামাই 

মারার শোধ নিতে বিষম রেগে যুদ্ধে লেথেছে, রাম কক এ ৩ 

হয় তো ভেগে যাবে । 

নগরবানী । আরে মাগী তোর বিবেচনার বলিহারী যাই, 

যে কুষ্চ বলরাম পাহাড় পর্বতের মত কুবলয় হাতীর সু ড় ধ'রে 
একটাঁনে প্রাণ বধে, তাদের কাছে আবার ভ্বরাপিন্কু লাগে? 

,[ 'নাগরী। আহা-ছুটি ভায়ের বেশ নাম! বলতে এমপি ' 
মিষ্টি লাগে কানাই আর বলাই । 

1] নগ্ররবাণী। আবার ছুটি ভায়ে যখন এক হ'য়ে ধ্লীড়ায়, | 
শ তখন আবার কেমন সাজে দেখেছিন ? নি 

পর প্র 
১ 
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নাগরী | আমার কানাই ভাল। | 

সপ 

নগরবানী । আমার বলাই ভাল | 

নাগরী । আমি কালো কাঁনায়ে ভালবাসি । 

নগরবামী। | আমি ধলে বলায়ে ভালবাসি । 

নাগরী। তোঁমার বলাঈ, আমার কানাই । 

নগরবাঁপী । তোমার কানাই, আমার বলাই । 

উভয়ে নমন্বরে | কানাই বলাই তারাই দুভাই দুটিই একটি 
প্রাণ । 

উভয়ের গীত । 

কানাই বলাই তাঁরাই দুভাইি ছুর্টিই একটি প্রাণ । 
ছাটই একটি প্রাণ গো তাদের দুটিই একটি প্রাণ ॥ 

কানায়ের বরণ বিমল, 

বলাই শ্বেত গঙ্গাঁজল, 

সদা কালো মিশলো ভালো আলো হলো সকণ স্থান । 

বলাই বীরত্বে অনল, 

কোমল কঠিন, যুগল নবীন, ধরায় ক'র্ছে রুপাদান ॥ | 

নগরবাসী । চল। ! 

| ভভয়ের প্রশ্থান। 



তৃতীয় গরভাঙ্ক। 
স্রোতে 

দ্ধ । 

উন্মাদিনী যশোদা । 

যশোঁদা । নপ্তাহ গেল, দে ধন এলেো৷ কৈ? আনবে-__ 

আনবে । ননীর স্বাদ মনে হ'লে ননীচোর ছুটে চলে আনবে । 
এ_-এ ! আবার সেই মাগীর বিষ মাখান কথা। ! এ-এ! কেড়ে 

নিলে_কেড়ে নিলে ! হায় হায়! কলে কিগাকণলেম কি? 
বুকের মাণিক কোলে নিয়ে কোথায় পাথারে ভাপিয়ে দিয়ে 
এলাম । আর আনবে না, আর পাবো না, আর ডাকবে না; 

মা বোল বুলি প্রাণভরে শুনবো, সে আশা ভরনা জন্মের মত 

ফুরিয়ে গেছে | ছি, ছি, ছি, অবাকৃ, অবাক! করলে কি, 
বলে কি? এতদিনের লালন পালন একদিনে ভুলে গেল ! 

হতভাগা ছেলে মুখের উপরে ব'লে ফেল্ে,“আমার আর ব্রজে 

যেতে বাঁপন। নাই ?৮ কি ধন্ম! কি কর্ম! সৈবে? নৈবে না 
সৈবে না। আমার শাপ লাগতেই হবে, আমি বুকের রক্ত দিয়ে 
তাকে পুষেছি ! বুক জুলে গেল ! জূলে গেল! | 

(নন্দের প্রবেশ |) 

| নন্দ। যশোদে ! পাগলিনি ! অকারণ দেহ নষ্ট ক'রৌনা । 
1 কেকার? প্রাণে দেহে এত ঘনিষ্ঠতা--এততেও ঠিক্ আত্মীয়তা 
গু থাকে না, দেহ-পিঞ্জর ভেঙ্গে প্রাণ চ'লে যায়, দেহ খাঁচা পড়ে 
থাকে । তাইতে বলি সব অলীক--কাকে আপন ভেবে কার 
ভাবনা, কাঁর মুখ, কার মুখের মিষ্ট কথা শুনতে আশা ক'র্ছো। 

চি 

সি ক্ষ পিপি পি সি 0 ভা৭ পাপ | লগ পা জানিস বি ০৬০০-৯-৩৭৪ জাহির 
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এ চর 1 ৬ বদ ৭ রঙ € 

| | 

পর 

পপ পল পপ পপ পপ পাপ 

৫ 
ক ্্ ্পশপসি 

রঙ 

7 



নি 
পৃ র্ 

শ্রীকষ্চের গুরন্দক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুর-বধ গীতাভিনয়। ২১ 
পপ পপ পপপপলিশা পপি ও পাপী? আপন শশী শিপ পাশপাশি পি শপিপপিসনপিশ তি শীত পপি? পাপী? পাপী আপা শিপ তা পাপ ৭5 শপ পপি পপ পপ বা ০. ০ 

পাগলিনী ? নেকি আর আনবে রাণী? মধুর মা বোলধ্বনি 

আব তোমার কর্ণকুৃহর কে শীতল করবে না । মহিষি! সমুদ্রে 
রত্ব হারিয়েছি, আর পাবো না, আর পাবো না । 

গীত । 

পাব না আর প্রাণ গোপালে বুঝেছি মনে । 

জন্মের মত হারায়েছি হদয় নন্দন ধনে ॥ 

বিধি বাম হয়ে এবে, 

প্রাণাধিক প্রিয় কেশবে, 

দিল অন্তজনে তবে দহিতে জীবন, 

পাঁলন করি প্রাণ হবি দিয়ে এলাম অন্যজনে ॥ 

যশোঁদা। তুমিকি বলছো? 
নন্দ। বুঝতে পার্ছো লা £ ক্ষণ বলরামকে আর মনের 

ভিতর এনে না, তার পরের ছেলে । পর কি কখনও আপ- 

নার হয় রাণী? 
যশোদা। কেপরঠ কে পর? এ প্রাণ দেহান্তর হোক, 

তারপর আমার গিরীধর পর হবে। তুমি জান না গোঁপরাজ 
কিছুই জান না, আমার ষোল আনা ন্মেহ তাকে দিয়ে ফেলেছি 
অ।মি তাঁকে ছাড়বো ? সহজে নয়-_প্রাণ থাকতে নয় | 

নন্দ। কি ক'রুবে উন্মাদিনী? কি উপায় আছে? 
যশোদ। | বুকে ছুরি মেরে ম'র্বো, সে নিষ্ঠুর মাতৃহত্যার 

ভাগী হবে! দাজা পাবে-_আমি দেখবো, সেই শাস্তি দেখে 
'খুধাখুদী হবো | এ- এঁর ! বেধু বেজেছে, যাই আমি, গোস্ঠে 

| আমার প্রাণকৃষ্ের কত কষ্ট হয়েছে । বাছাকে কোলে | 
করি গ্রে। 

শখ 
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রস " 
শশী পিপাসা সই 

ব' 

বাঁতনা পেয়ে প্রাণ হারাঁভে কসেছে । অহো-কি মহাপাপ 

করেছিলাম, এখন ঘসে পাপের কি ভীবণ নাঁজ।ই পাচ্ছি । 

ওকি! করুণ অঙ্গীত নয়? ছা ব্রজবালকগণের সকরুণ বিলাপ 

জপ পপ পাপ পপ লাস্ট আপা পাপা পিপাপপাদিপি পালা পিপা্পিসীশিলা তা সপ পাপা 

সপ -শ ৮ _ লি পাশ পি 

সঙ্গীতই বটে | কি মর্রভেদী যাতনা ? 

( গ/হিতে গাহিতে ব্রজরাখাঁলগণের প্রবেশ |) 

গীত |. 

আঁয় ভাই আয় আয সবে আস প্রাণ কানায়ে লগে যাই । 

বিন! গোঁঠে কানু, না চলিবে ধেনু, বেণুরবে আপনি যায় ॥ 

গীত ধড়া, চাঁরু চূড়া, শিরোদেশে আট রে কানাই। 
মায়ের কোল, এত কি শীতল, গোঠের খেলা মনে নাই ॥ 

সাজিয়ে এখনি, করেতে পচনি, লয়ে নীলমণি আর রে আয়। 

ভান্ুর কিরণে চমিবে বয়ানে দেখবে! নয়নে শোভাটি তাই ॥ 
৬ 

শ্ীদাম । এইটি কি নন্দালয় ? 

সুবল । পুর্বে ছিল এখন নয় | 

ভ্ীদাম। এগ্নূকি? 

স্ুবল। রুষশুন্া স্ক্রান_বমালয়। 
শ্ীদাম। আর রন্দীবন ? 
সুবল 1 মহাশশান। 

সত আবাস পতি পাল শিপ পক ০ 

নন্দ । গোবিন্দ শোকে বব ভাদলে। । যশোঁদা পাগলিনী, 
নন্দের অন্ধদশার সুত্রপাঁত, উপানন্দ নিরাঁনন্দ-নীরে ভারমাঁন, 
ব্রজরাখালগণ শব্যাশ।য়ী, ঘন্দাবনবাপী হ'তে রন্দাবনস্থিত 

পণ্ড পক্টীকুল পর্যান্ত বুঝ শোকে আকুল । হা গোকুল জীবন 

গোপাল! ভোর মনে এই ছিল বাপ? তোকে শীতল পানীর 

লে'পাঁন ক'রে শেষে রন্দাবনবানীগণ আজ হলাহলের ন্চাঁয় 

কপ 
১২ শ্লীরঞের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্ঘাস্্রর-বধ গীতাভিনয়। 

ক 
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প 

রদ 

কষে গুদ্দর্গিণা বা শঙ্ান্ুর-বধ গীতাঁভিনয় | 
৯ পপ শি পিসী এ পা স্পা ৯ ৯ পপ সস পপি শা শিপ শে পিপিপি প শশা 2 শী ও পেগ পপীশিপিপাাদ পপি সন 

ূ 
| 

. ভীদাম। সহাশ্শানে দগ্ধ হচ্ছে কে ? 
ৃ লুবল | রন্দাবনবানীগণ | 

।. দাম। তোমরা পাগ্ধল হায়েছ। ভুল বকছো কক তো 
। এখানে রয়েছে । 
| প্রীদাম। কৈ কোথা রেদাম? 
ূ দাম । কেন আমাদের কাছে, গোপরাজ নন্দের কাছে, 

ূ তা ছাঁড়' ব্ুন্দাবনের সকলের কাছেই তে। রষ রয়েছে | 

সুবল । ভাই! রুঝ্ থাকলে আমরা কাঁদি? 

|. দাম । তা তই তো! ব'ল্ছিলাম পাগল হয়েছ, ভুল ব'কছে। | 

| হা সুবল, এই রূন্দাবন যখন ক্লুফণের, এই বৃন্দাবনের যাবতীয় 
বক্ষ লতা! ভূণ এবং সজীব যা কিছু গতিমত্তি, সরই যখন সেই 
কেশবের স্মরণ কীত্তি, তখন ক্লঞ্ রন্দাবন চ্যুত কেমন ক'রে? 
“কীতির্বস্য স জীবতিঃ” বার কীর্তি আছে, সে তথায় সতত বর্ত- 

মান বা জীব হ'য়ে অবস্থান করে । কেউ আমাদের পরিচয় 
ূ জিত্ঞানা করূলে, আমরা যখন “রুফ্ণ সখা1” ব'লে পরিচয় দিব, 

। তখন আর ক্ৃষ্ণদহ আমাদের গভেদ কি ? আমরা যখন কৃক- 
কামে বিকাই, আমরা যখন কৃষ্ণের মামশ্রী, তখন ক্ুষ্ণ বা আমরা 

। একটি পদার্থ। কুষ্ণ আমাদের আমরা ক্ুষ্ণের, অথবা কুফও 

যা ব্রজরাখুলও তাঁ। তাহ'লেই বোঝ, ক্ুষ্ণের রন্দাবনে ক্ুষঃ 

| বিরহানল কোথায় ? 

বসুদাম | কৃষ্ণ শোক লাই যদি, কানাই ব'লে ডাকি, তবে 

সে ফৈ'এবে দেখ। দিক দেখি । 

দ্বাম। ঠিক্ ডাকলে ঠিক আনবে । 

নন্দ।" ওরে আদরের ধন ব্রজরাখালগণ ! ডাক দেখি বাপ, 

“তোরা সকলে একবার নমস্বরে ডাক, যদি তোদের ভাকে 
| 

) ক 
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| ২৪ নে গুরুবক্ষিণা বা শঙখাস্ুর-বধ রীতাতিনয় | 
পি পাপী পপি সপ না লা কাপ পা সপ সপ পাপ পপ পলা পপ ০৯ স্পা পা সস 

খেলার ঝোকে নন্দের জীবনানন্দ গোবিন্দ ধন এখানে 
আনে। | 

. দাম । আসবে বৈকি, তাকে আসতেই হবে । নইলে 

আমর। তাঁর জিনিষ বা সে তবে আমাদের জিনিষ কি ক'রে । 

নন্দ। ডাঁক বাপ, সকলে মিলে একবার কৃষ্ণ র্ূঞ্চ ব'লে 

ডাক। অনেকদিন দেখি নাই রে নে টাদ মুখখানি অনেকদিন 

দেখি নাই। 

রাঁখালগণের গীত । 

আয় রে কাঁনাই আয় রে ভাই নয়নপথে হও উদয় । 
সেই ভাবেতে সখা, শিরে শিধীপাখা দেখিব রে শোভাময় ॥ 

(কৃষ্ণের প্রবেশ ।) 
শীত । 

মনমোহন বৃন্দাবন জীবন জুড়ান মধুর স্থান । ্ 

গোলক ভুলিয়া পুলকে আসিয়। এখানে রেখেছি স্থির প্রাণ ॥ "১ 

রাখালগণের শীল্ত। 

আয় রে কেশব, এ দেহ শব, তুই রে এ সব দেহের জীবন। 

পলে পলে ভাই, তোমারে হারাই, পেলাম আজ হারান ধন ॥ 

ক্ুষ্ণের গীত। 

রাখাল ত্যজিয়!, কি সুখ লাগিয়া, করিব রে পলায়ন । | 

হৃদি বৃন্দাবন, কলে অন্বেষণ, তখনি তো পেতে দরশন ॥ 

এয নন্দ । নেইটিই ভুল হয়েছে | কুষ্চ! করুষ্ণ ! তুমিকে ? 

অচ__হুদয় মধ্যে একবার ভাবনা ক'রে দেখলাম, দেখে সব 
রে ধগলাম ! তুমি কার পুভ্ত্র? তুমি এ নন্দ যশোমতীরও পুত্র 
এ ার বন্থদেব দৈবকীরও পুজ্র নও। তুমিই জগৎপিতা ।ক 



৯7 
শরীরের গুরুদক্ষিণ। বা শঙ্খাস্থুর-ব্ধ গীতাভিনয় । ২৫ 

লীলাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছ। রন্দাবন লীলার শেষ ক'রেছ, 
এইবার মখুরালীলায় মনোনিবেশ ক'রেছ। আমি তোমায় 
চিনেছি, এতদিন পরে এতদিনে চিনেছি। সদানন্দ প্রিয় 

গোবিন্দ! এসে! বাপ একবার কোলে এসো, আমি পুর্বরূত 

যে সকল অপরাধে তোমার নিকট অপরাধী, তোমার কলুষ 
নাশন এ পুত অঙ্গ ম্পর্শন.ক'রে সেসকল অপরাধ জনিত পাঁপ 

হ'তে মুক্তিলাভ করি । (কুষ্ণকে বক্ষে ধারণ |) 
রুষ্ণ । গোপরাজ ! আমার জন্য আকুল হবেন না। যে 

সময় আমার বিরহ শোক প্রবল হ'য়ে যাতনা দিবে, সে সময় 
মনস্থির ক'রে আকাশ পানে অথবা ক্ুমাপন হদয় পানে লক্ষ্য 
ক'র্বেন, নিলীমময় গগন বুকে আমার মুষ্তি স্কুরিত হবে, হুদয়- 
ক্ষেত্রেও আমার প্রতিকৃতি স্ফুরিত হবে, সাই দেখে সুখী হবেন ॥ 

নিরাকাররূপে নকল স্থানে সর্ব-সময় আমি বিদ্যমান আছি, 
তবে কাধ্যানুরোধে আমায় ম্বাকারমু্তি ধারণ ক"র্তে হয়। 

নন্দ। অখিলের ধন! তা বুঝলেম। তবে মানবের মন 

মায়ার সাগরে সতত নিমগ্ন, তজ্জন্যই কর্তব্য পথে অগ্রসর ন! 

"হ'য়ে বিচঞ্চল হয় । এখন তবু অনেক পরিমাণে শিক্ষা হ'লো, 
বোঁধ হয় পুজ্র বাৎসল্য জনিত দুর্কিসহ যন্ত্রণায় আর ততে। কাতর 

ক'রৃতে প্নরবে না । কেন না-তোমার কূপায় বুঝেছি, ভুমি 

কারো পুজ্র নও | 

কুষণ। ব্র্বরাজ ! আমি কাঁরো পুক্র নই সত্য; কিন্ত আমি 
আনার সকলের পুভ্র, সকলের পিতা, সকলের মাতা, সকলের 

»ভগ্রি এবং সকলের ভ্রাতা । জগৎ আমার নিকট কেন, আমি 
আবার জগতের নিকট কেনা । 

নন্দ । জগন্নাথ ! এখন কি আমি তোমায় পুজ্রভাবে ভাববে । 
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৪ 
২৬ শ্রীকৃষ্ণের গুকদক্ষিণা বা শঙ্খাস্থর-ব্ধ গীভাভিনয় | 
পপ প্লাস পপ পপি পা পালি 

রুষ্ক | ক্ষতিকি। জন্বন্ধ পাতাতে আমি বড় ভালবাসি, 
সেই জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেছি । 

নন্দ । ক্ুতার্থ হ'লাম। 

দাম। প্রাণাধিক ! আমরা তোমায় কি ভাবে ভাববে ? 
শ্রীরুষ্চ | যে ভাবে ভাবছো, সেই ভাবেই ভাববে, সখাযভাঁব 

ভিম্ন অন্য ভাবে ভাবতে তোমাদের পরত হবে না । 

দাম । মেকথা সত্য । 

রুষ্ণ । এখন দেবী যশোমতীর মনোক্কামন] পূর্ণ করতে 
হবে। চলুন, যমুনারকুলে যাই । পাঁগলিনী আত্মহত্যা মনন 
করেছে । এসো ভাই ব্রজরাখালগণ । 

[ সকলের প্রস্থান | 

তান 

চভূর্থ গর্ভাক্ক । 
জহি) (উবে 

কুপ্তাবন। 
(শ্রীমতীর প্রবেশ। ) 

তীমতী । কোকিল ! কি সাধে ডাক ? ডেকো! না । শ্যাম 

নাই কুঞ্জে! মধুকর ! মধুর গুঞ্ন ভূলে যাও রাধা একা, শ্যাম 

নাই কুঙ্জে! শিখী শিখিনী ! আর কেন নর্ভন ? শিখী পাখাধারী 
হরি চলে গ্েছে-কার মন চুরি করবে ? নীরবে কাদ ! ছুঃ খের 

হাঁর গলায় লয়ে মথুরার পথে চেয়ে থাক | আর কি আলধে ? 
বিরহ সম্ভপ্ত প্রমতীর কুঞ্জ আর কি হাসবে? সে আশা বৃথা, 
বন্দাবন লীলার শেষ! তবে আর কেন? কৃষ্ণ সুখে সুখী | 

রা ₹€ 

সু 

৮ 



কচ 
ূ শ্ীকষ্ণের গুফুক্ষিণ! বা শঙ্খাসুর-বধ গীতাঁভিনয়। ২৭ 

শ্্রীমতীর কুষ্চ বিরহানলে হ্বলে মরা কেন? এ জ্বাল! জু'ড়ানই 

ভাল । 
(গাহিতে গহিতে সখীগণের প্রবেশ |) 

গীত। 
এ জালা জুড়ান ভাঁল। 

(কেন শোকেতে আকুল ) 

যখন নিদয় হয়ে চলে গেছে সে চিকোণ কালো ॥ 

( কেন রাখবো বল ) (কৃষ্ণ শেকাকুল জীবন ) 

পরিবর্তন সুর । 

যাক যাক প্রাণ মম যাক গে! এখনি । 

সেখানেতে যাক্ চলে যথা গুণমণশি ॥ 

(আর এখানে কেন ) (কৃষ্ণ বিলাঁসের প্রাণ ) 

(সখ আশা তেয়াগিয়ে )।॥ 

শ্রীমতী । তোর! এলি, সে ধন কৈ? তারে এনে দাঁও। 

বন্দে । দাঁও সখি দশও, তাঁরে এনে দাও, সে ধন কোথায় গেল, 

বিনা! সে রতন, রাধার জীবন, জীবন বুঝি বা গেল । 
শিরে শিখীপাখা, রাধানাম লেখা, বাঁকা বাঁক] দু-নয়ম, 

টু সু সৃছুহাপি, বাজাইয়। বাঁশী, ধে জন হরিল মন। 

যমুনারকুলে, কদস্বের মূলে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, 

এজ মজাইত, আপনি মজিত, রাধা রাধা সাঁধা নামে | 

কোথা বা সে ধন, করিল গমন, কি বুদ্ধি ধরিল মোরে, 
কিছলে ভুলিনু, বুঝিতে নারিন্ু, তাহারে দিনুলে! ছেড়ে । 
বিন। শ্যামরায়, যায় প্রাথ যায়, এনে দে তাহারে সখী, 
পেলে তারে আর, নয়নের আড়, করিব না বিধুমুখী |, 

কেমন, এখন এই তো মনের ভাব ? চতুরে-চোরে এবারে রঃ 
1 পেলে আর ছাড়বে নাকি বল, মনের উদ্দেশ্য এই ? 
৩ জী. 22০5542-43285--:5, 
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পপ পা শপ পপ পা উপ উস পপ সী ০. পপ শপ পাকা পা 

শ্রীকু্চের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্থর-বধ গীতাভিনয় । 
১১১১১১১১১১১ এপাশ পাপ 

জ্ীমতী | রৃন্দে! মনের ভাঁব যথার্থ তাই। 

রন্দে। দেখো তবে সাবধান হও ! তাঁর মি কথায় যেন 

ভুলে! না ! 
শ্রীমতী । বন্দে! সেকি আর আসবে? আর কি আমি 

কালাটাদে পাবো ? 

রূন্দে। পাবে শ্রীমতী পাবে । তবে একটি কথা বলি, 
মে কথাটি তোমায় রাখতে হবে । তুমি সে কপটে অকপটে 
ষোল আন প্রাণ দিয়েছ -তাইতে মজেছ, এবার পেলে ষোল 

আন প্রাণের কতক অংশ তুমি ফিরে নিও । তাযদি নিতে 

পার, তাহ'লে আর তোমায় কাদত্তে হবে না । রাধে ! তা কি 
তুমি পারবে ? 

প্ীমতী। চেষ্টা ক'রে দেখবো । ূ 
রূন্দে। ভুমি পারবে না। তুমি মজেছ-মরেছ, আর 

বাচবে না। কীদছে1কাদ, ও কান্না ছাড়তে নাই- ছেড় না । 

শ্যামের প্রেমে যদি কিছু সুখ থাঁকে-সে সুখ আর কিছু নয়-_ 

কানা! শ্যাম নাম করে যদি কিছু ভাল লাগে, দে ভাল আর 

কিছু নয় চখের জল ! শ্যামরূপ হৃদয়ে ভেবে যদি কিছু আনন্দোদয়' 
হয় সে আনন্দ আর কিছু নয়- কেবল অজজ্ অজ্ঞ বর্ষণ ! তুমি 
কেন শ্যামকে পাবার ভাণ কর? তুমি তে শ্টামকে, চাও না, 

তুমি চাঁও শ্যামের বিরহকে । | 
জ্ীমতী | একি কথা বন্দে, আমি শ্টামকে চাই না? 

রন্দে। কেমন ক'রে চাও? শ্যামকে যে চায় সে'কি 
কখনও মানে ব'স্তে পারে? মে কি কখনও পায়ে ধরাতে, 

পারে ? 

জ্ীমতী | তাই কি তুমি ভেবেছ--আমি শ্টামকে চাই না? 
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৬০৯ বত সপ সই পক পি সই পপ প্রি 
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শ্রীরুঞ্খের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুর-বধ গীতাভিনয় | ২৯ 
৯ পাপা সিসি পপ 

বন্দে । নিশ্চয় তুমি চাও নাঁ। শ্যামে আনন্দ নাই, শ্াম 

দর্শনে আনন্দ নাই, শ্যাম স্পর্শনে আনন্দ নাই । আনন্দ সুধু 

শ্াম বিরহ বিষে জর্জরীভুত হ*য়ে হা শ্বাম! হাঁশ্াম! ব'লে 
ত্রাহি ত্রাহিম্বরে ডাকায় । 

শ্রীমতী । তবে আমি শ্যাম দর্শন জন্য শ্তাম অঙ্গ ম্পর্শন জন্ত 

পাগলিনী হ'য়েছি কেন ? 

বন্দে । কাকে ভূলাঁবে রাধে £, অন্যজনে মে কথা ব'লো, 

তুমি শ্ামকে চাইলে শ্াঁম এখাঁনে আনে না ? 
শ্রীমতী । তাঁর প্রমাণ কি বন্দে? কে তার প্রমাণ দেবে ? 

(দূরে কৃ্জের প্রবেশ ।) 

কৃষ্ণ । যাঁকে তুমি চাঁও না, সেই তাঁর প্রমাণ দেবে। 
রন্দে! বত্য সত্যই সে শ্বামকে চায় না| রাধা শ্যামের আদর 
জানে না, শ্যাম নামের আদর জানে । তাইতে সেই আদর, 
বিষের আগুণ হ'য়ে দিনরাত ভ্বালিয়ে মারে । 

শ্রীমতী । তুমি এসেছ ? কপট কঠিন ! কঠিন মনে দয়ার 
সঞ্চার হয়েছে? 

রুষ্ণ | এই দেখ রুন্দে, এখাঁনে এলেই অমনি মিষ্ট ভৎ্- 

না ! এ ভত্পনা, লাঞ্ছনার জন্যই তে। এখাঁনে আদি না, নইলে |. 
| কি আমি এখান ছাঁড়| ? একতিল ছাড়া নই । 
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প্রীমতী । তোমায় কি ভৎ্দনা। ক'লেম ? 

*শ্রুষচ । এ যে কপট বলে, কঠিন ব'ল্পে_আর ভৎ্সনার 4; 
বাকি থাকলো কি? 

শ্রীমতী । অভিমানচ্ছলে কথা ব'ল্লে কি ভৎ্সন! হয়? 

কৃ । সর্বনাশ 1 গা কীপছে-্রীমতীর মুখে অভিমান 

২৮ ৯৪ ৭ টি 

্ রী 
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শিরিন কে স্প্রে নি রসের চি হু রা রড সশস্ত্র িক 

০৯ িইকতিক্রি-সিক তি সক 



বক ৮ 

রব উপ পপহ্াপপপারটসচাা চাই কি ি১৫৮+০৪টএ 

৩ৎ গ্রীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা ব! শঙ্খান্ুর-বধ গীতাভিনয়। 

কথা উঠেছে, এইকার যদ্দি দুর্জয় মানের কথা মনে ফুটে উঠে, 
তাহ'লেই ৰিপদে পড়বো | “দেহি পদ্পলবং* ব'লে আর 

চরণ ধরে সাঁধতে পারবো না| বন্দে! বিদায় হ'লেম। 

বন্দে । আমরা ভোমায় চাই, আমাদের ছেড়ে কোথায় 

যাবে হরি ? 

রুষ্ণ । এটি যে রাধার কুপন, এখানে থাঁক্তে নেই | 
বৃন্দে। এটি রাধার কুঞ্জ সত্য, কিন্তু কুঞ্জবেহারি ! রন্দাঁদি 

রাধার সখীগণের হুদয় নিকুপ্ত তো শুন্য আছে? 

রুঝ্$। তোমরা কি রাধা ছাড়া? তোমাদেরও বিশ্বাস 
করতে ভয় পায় । 

রন্দে। এসো এসো! শ্রাম, শ্রীমতীর কণ্ঠমতি ! প্রীমতীর 
দক্ষিণে এসো? | অস্তর চক্ষে রাধারুষ্ণের যুগলরূপ অনুক্ষণ দেখি, 
বছিঃশ্চক্ষে অনেকদিন দেখি নাই, একবার যুগলরূপে দাঁড়াও | 
কৃষ্ণ | বন্দে ! 

হ্নাহাদিনী শক্তি মোর রাধিকা সুন্দরী, 

এ ফিট হিতে মিলে সুধাপান করি । 

(যুগলভাবে দণ্ডায়মান ।) 
রন্দে। যুগলে সতত রহে ব্রজেন্দ্রনম্দ্ন, 

গোপী ভাগ্যে হয় দৃই *নিত্য-সম্মিলন” | 

গোগীগণের গীত । 

নিত্য নিত এইরূপে হয় ষেন নিত্য মিলন । 

স্বর্ণলতা। সহকারে হেরে যেন জুড়ায় নয়ন ॥ 

অনুক্ষণ কিশোরী সনে, 

বিহর শ্রীবৃন্দাবনে, 



প্রীকফ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্ঘান্ুব-ব্ধ গীতাভিনয । ৩১ 
পপি পপ পপ এপস সপ পপ 

৪ 

সে যুগল অন্যজনে, দেখিতে কি পাষ নয়নে »_- 
পরম প্রেমিক প্রেমিকাসনে বিচ্ছেদ না ঘটে কখন। 

অধিকাবিণী ব্রজগোপিনী, 

নিত্য যুগলেব গুণমণি, 
নন্দবাজ আব নন্দরাণী, নিত্য পাবে না নীলমণি »_- 

ভাবিয়! দিবা যামিনী সময়ে পাইবে দবশন ॥ 

(দুরে নারদের গ্রবেশ।) 

নারদ। (দূর হইতে) হরিবোল ! হরি হরিবোল !! 

রুষ্ঃ | ভক্ত-কুল-তিলক নারদ আরছে। তোমরা এখন 
ক্ষণেকের জন্য অন্তরালে যাঁও। 

| রাধিকাসহ সখীগণের প্রস্থান । 

(নারদের প্রবেশ ।) 

নারদ । হরিবোল ! হরিবোল 1! 
কুষ্জ। এসো এসো নারদ । 

নারদ । (বিন্ময়ে) একি ! তুমি যে এখানে? এই কত- 

ক্ষণ দেখে এলাম মখুরায় কুজা মন্দিরে রয়েছ, আবার এরি 
মধ্যে কখন রাধারকুজজে চ'লে এলে? 

কুক । তোমার আশে আগেইট&আমি আসছিলাম, ভূমি 
কিছু নিদর্শন পাঁও নাই বুঝি? নূপুরের রব তোমার কানে 
পৌছায় নাই বুঝি? 

নারদ। সে ভাগ্য কি আমার? এই কত আশা ক'রে 

আঁসছি রুন্দাবনে নিত্য-মিলন ষন্দর্শন করবো, হঠাৎ সে আশায় 
ছাই পড়লো । নীরদবরণ বাম হ'য়ে বিজলী বরণী রাধাকে 

| সঙ্গিনী সহিতে সঙ্কেত ক'রে সরিয়ে দিলেন । এতেই বেশ 

বুঝতে পার্ছি দৌভাগ্যের জোর কত ? £ 
৪ খজ গা 

রী 
নি 
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রুষ্জ । নারদ! তোমার মনে এই মন্দেহ উপস্থিত হয়, 
আমি শ্রীদাম শাপ হেতু একশত বৎসরেরু জন্য রাঁধাসক্ষ ত্যাগ 
ক'র্বো । বিধিপুক্র, বড় আশ্চর্যের বিষয় ! তোমাতেও মলিন- 

তার ছায়া পড়ে ? হা ভক্ত ! রাধারুষে, ভেদ হ'লে এই যে 

মহান্ বিশ্ব, এর যে তর্দণ্ডেই অস্তিত্ব লোপ হ'য়েযাবে। মূল- 

শক্তিরূপা রাধিকা, আমি তাকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টি স্থজন 
ক"র্তে সমর্থ হয়েছি | তবে যে শ্রীদাম শাপও অন্যথা হবে, ত৷। 

হবেনা । লোক জগতে জানবে, যথার্থই আমি একশত বৎ- 

সরের জন্য রন্দাবন ত্যাথ করেছি । কিন্তু নারদ, রাধামনে 

আমার ভেদ ভাব হবার উপায় নাই, আমার রাধাসহ অহনিশি 

মিলন, তা ছাড়া ব্রজগোপিনীগণের জন্ত *ব্রজে আমার 

নিত্য-মিলন” হবেই হবে । নারদ, আমি একজনের নই, আমি 

জগতের | কাষেই সবদিক বাজায় ক'রে আমায় চ'ল্তে হয় ? 
নারদ । দীনবন্ধু! সকলদিক বজায় ক'রে তুমি না চ'লুলে 

তোমার জগতে আর কে চ'ল্বে দয়াময় £ তুমি কারে যোগী, 

কারে ভোগী, কারে রাজা, কারে প্রজা সাজাছো, কারে 

হানাছো, কারে কান্নার তুফাঁনে ভাসাছো, তার তত্ব অন্যে 
কত জানবে, তুমিই জান। তোমার এ কাধ্য কারণের তত্ব 
নিরূপণ জন্য শিব “সব ছেড়েছে । পত্বী, পুভ্্র, সুখ, শোয়াস্তি, 

আহার বিহার কিছুই নাই । যোগেশ, যোগ-দাগরে সদ মগ, 
এতত্েই কি তাঁর বাসনা পূর্ণ ক'রেছ? কৃষ্টি-রহস্য তারে জানতে 
দিয়েছ? তা দাঁও নাই । হরি হে! কত কত কোটী কোটি কক্স, 
অতিবাহিত ক'লে পর যে তোমার অনস্ত মহিমার £একবিন্ডু |. 

বুঝতে পারবো, তা জানি না। 

পু ৃ 



সু 
জীরুফ্েব গুকদক্ষিণ! বা শঙ্খাক্ুব-বধ গীতাভিনষ | ৬৩ 

গীত । 
ধন্যা হে তব মাষা ওহে মাযাময় । 

কে বোঝে ওতামাঁব মাঁষাঁ এ বিশ্বে হে বিশ্বময় ॥ 

কি ভাবে বিশ্ব মাঝাবে, 
বিবাজ কর কি আকারে--কে বলিতে পাবে, 

স্বাকাৰ আকাঁব সব শবাঁকাঁব বিকাঁব মাত্র মনেতে লয় । 

কেহ বলে হে বিশ্বব্ূপ, 
তুষি অতি হুঙ্মরূপ-_-হে জগৎ ভূপ, 

কিবপ শ্রীব্বপ তোমাব স্ববপ জ্ঞাত নন মৃত্যুঞ্জয় ॥ 

এখন দীন-দযাময, একটি কথা জিজ্ঞানা কবি, সে কথাটির উত্তব 

দিয়ে এই অভক্ত নাবদেব সন্দেহ ভগ্জন কব । 
রুঙ্চ | বল। 

নাঁবদ। অখিল তারণ। শ্রীচবণ তরী দান কবে তো 
অখিলেব খনস্ুর কুলকে ভব-সাগবে ত্রাণ ক'রেছ, তোমার করুণ! 

বলে পুথিবী প্রায় অনস্গুব ভাব বহনে নিস্তার পেষেছে, কিন্তু অসুষ 

নাশন, একটা অতি দুর্দীস্ত অসুর যে এখনও ধবণীদেবীকে 
যাতনা দিচ্ছে, তাঁব প্রাণ বিনাশন কতদিনে মনন হবে? 

* কুষ্ণজ। কেসেদৈত্য? 

মারদ। জান না মানন দেবতা ? নে দৈত্য শঙ্বাজুব | 

কৃষ্ণ ! ম্মরণ হ'লে! নারদ! অহো--জে আমার ভক্ত, 

নারদ ! আমি তাকে বধ ক'র্বো কিরূপে ? 

নারদ । সেষে তোমাবি বধ্য । তোমাকে নিজ হস্তে তার 
প্রাধ বিনাশ করতে হবে । 

* কষ । নারদ ! শঙ্বাসুর যে তোমার প্রিয়শিষ্য | 

নারদ! প্রিয়শিষ্য বলেইত তার উদ্ধারের জন্য এতদূর |. 
ব্যস্ত হ'য়েছি হরি । ণ 

পক 

গা 

ফ্ 



৩৪ শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণ বা শঙ্খান্ুর-বধ গীতাভিনয় | 
পপ শপ জকি পাপী পাত পাপা তি 

রু্চ । এটি একটি আমার পক্ষে বিপদ উপস্থিত হ'লো।, 
ভক্তঘাঁতী কীর্তি কেমন ক'রে রাঁখাবে। ? নারদ ! ত্রেতায় রাঁবণা- 
নুজ বিভীষণ পুজ্র ভক্ত তরণীকে বধ কর্বাঁর মময় আমার এই- 

রূপ ভাবনা জন্মেছিল। | 

নারদ । দয়াময় ! তরণীকে রামভক্ত বলে সকলে জানতে? 

শঙগ্বাসুরকে কষ্ণভক্ত ৰলে সকলে জানে না। ূ 

রুষ্ত | সকলে জানুক বা না জানুক, আমিত বেশ জানি 

শঙ্বাস্তর আমার প্রাণসম প্রিয় ভক্ত | 

নারদ | মুক্তিদাতা ! তোমার আবার বধ করা কি? বধ- 

চ্ছলে তোমার হাতে জ.ব নিস্তার পায় । আর সেরূপ ভক্তকে 

ভুমিও তো! বুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মুক্তি দিয়ে আস্ছো। পরমভক্ত 
গয়াস্ুরকে কি ক'রেছিলে ঠাকুর ? 

কুঞ্ক। গয়াসুরকে তো! হত্যা করি নাই । তাঁর সঙ্গে সংগ্রাম 

ক'রে তাঁর সঙ্ষাতি বিধান করেছিলাম । 

নারদ | ভাল, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুকে, রাবণ কুস্ত- 

কর্ণকে ও কেশী কংনকে কি ক'রেছ ? তাদের স্বহস্তে নাশ ক'রে 

পরমামুক্তি দান কর নাই ? 

রুষ্ণচ। করেছি । এখন বুঝতে পাচ্ছি-আমি অবংখ্য 

অনংখ্য ভক্তের জীবন স্বহস্তে বিনাঁশ করেছি । 

নারদ | জ্ঞানময় ! দৌঁষ গ্রহণ ক”রো! না, একট। কথ! বলি, 

ভোঁমাতেও কি অজ্ঞান তিমিরের ছাঁয়া পড়ে? বিশ্বেশ্বর ! 

তুমিই তো সংহার অবতার ! ভক্ত বা অভক্তকে তুমি না হ'লে 

অপরে আর কে সংহার ক'র্তে পারে ? তোমাতেই উৎপনি, 

তোঁমাতেই পালন এবং তোমাতেই লয় হ"য়ে যায় । জগন্নাথ ! | 

শঙ্বাসুরের প্রতি কপা বিতরণ ক'রূৃতে আর যেন ক্ূপণ হ'ও না। 
গু 

খা 

এরি 
তি দা গ 

। নী দা এ 

৮ রি " ্ ] 
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পাশ ৮৯ এ. শপে শাশিপি পপি শসা পপীসপাশপ পিপাসা শিলা শপাপাপিশাশীিসি। পাশ 
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৩ পপি আপা পপি সপ পি পপ 

রুষ্ঃ | নারদ! যা হবাঁর তা হবে। অবিলঙ্বে আমি ভক্ত 

শঙ্বাজ্ুরকে নিক্ষতি দান করবো । 

নারদ । দীননাথ ! আমিও নিশ্চিজ্ত হ'লাম। 

রুষ্ণ । আশ্রমে যাও নারদ, আমার বিশ্রাম সময় উপস্থিত 

হয়েছে । 

নারদ | জগৎ প্রাণ নারায়ণের বিশ্রাম সময় উপস্থিত 

হয়েছে, এ কথা শুনে বিস্মিত হ'লাম | 

রুষ্চ | নারদ ! যে নময় আমার বিশ্রাম লাভ হয়, নে সময় 

ভবিষ্যৎ কার্য চিন্তা আমার উপাবন। কর্বার সময়, আমি 

বিশ্রাম ভানে কার্ধ্য চিন্তা ক'রে থাকি । 
নারদ | কার্ধ্যময় হরি ! বুঝলাম, ধন্য হ'লেম ॥ 

| প্রস্থান | 

কৃষ্ণ | কতস্থানে কতভাবে উদয় হ'তে হয় তার নির্ণয় নাই, 

বন্দাবণবাশীর মনক্ষামনা পূর্ণ ক'র্ূলাম, এইবার মধুপুরে গিয়ে 
| অনস্তদেব বলরামের কৃষ্ণ বিরহানলে শান্তিজল বর্ষণ করি গে । 

তবে আমার অন্থমৃত্তি মধুপুরে চলো, আমি বৃন্দাবনে 
*রৈলাম। 

[ প্রস্থান । 

রি ্ 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভান্ক | 

কক্ষ 

রস্থদেব ও দৈবকী। 

বন্দেৰ । আবার যে সুদিন আসবে এ ধারণা! কার মনে 

| ছিল পত্বী? দেই কারাগার! দেই তমনাচ্ছন্ন কারাগারের 

নিদারুণ যাঁতনা ! অহে-সে যাতনা স্মরণ হ'লে হদৃপিও 
শুক হ'য়ে উঠে । 

দৈবকী। অতীত দুঃখের কথা আর তুলবেন না। আমার 

রাম কৃষ্ণ দীর্ঘজীবি হোক, তাদের বাঁহুবল দ্বিগুণ গ্রাবল হ'কৃ। 

বনুদেব। পত্রি! অনাথবন্ধু ভগবান আমাদের সে যাতনা 
হ'তে রক্ষ। করেছেন, অন্তরে অন্তরে নিরন্তর সেই ভুর্জ্জন- 

দ্লনকারী মধুস্দনকে ধন্যবাদ দ্াও। মনে কর যে কংসের' 
দাঁপে চরাচর থর থর কম্পিত হ'য়েছিল ! যাঁর ভুজবল প্রতাপে 

বানুকীর শির অবনত হয়েছিল, মেই মহাদস্ভীকে ক্রি কখনও 

ছুচী নবনী-গঠিত বালকে সংহাঁর করতে পারে ? ঘব যেন নেই 
রুপাসিন্ধুর খেলা, লক্ষ লক্ষ জীবের আর্তনাদ, দেব-দ্বিজের 
রোদনধ্বনি ! স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ভীষণ ভীষণ পাপের ছুর্দমনীয় 
প্রবলতা সেই পাপহারী নারায়ণের চরণে আর সহ হ'লো নাঁ। , 
ভব-শঙ্কা-নাশন জনার্দন তাই--বৎস রাম ক্ল্ককে উপলক্ষ্য ক'রে | 
ংস-ঘাতন করেছেন । ূ ও 

০৪ পপ 
৮ 
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শ্রীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্বান্থুর-বধ গ্রীতাভিনয় । ৩৭ 

রস 

দৈবকী। সে কথা সত্য-শ্বামিন্! একদিন স্মরণ হয় কি, 

যেদিন নিদারুণ কংস শ্বহস্তে আমাদের উভয়কে বেত্রাঘাত 
করে? ৰ 

বন্দে । মনে আছে দৈবকী সব মনে আছে, মুক্তীফলের 
হ্যায় হদয়ে আকা আছে । 

দৈবকী 1 সেই বেত্রাঘাতের অসহ্য যাতনায় যখন উভয়ে 

পরিত্রাহিম্বরে মধুস্থদনকে ডাকতে লাগলাম, তখন কারাগারে 

কি আশ্চর্য্য ঘটন। ঘটেছিল ন্মরণ হয় কি? 
বস্তুদেব । আহা ! আহা! সেদিন কি অপরূপই দেখে- 

ছিলাম পত্বী ! 
দৈবকী। দেখলেম, সহসা যেন কারাগার আলো হয়ে 

উঠলো । 
বসুদেব | তখন ভাবতে লাগলাম কারাগারে কি চাদের 

উদয় হ'লো ? 

দেবকী। আহা! দে চাদের আলোতে প্রাণের ভিতর 

আলো ছুটলে!। 
বন্ুদেব। ততো যে কংস কর্তৃক প্রদত্ত যাতন। ভার, সে ভার 

যেন কোথায় চ'লে গেল। বক্ষের গুরুভারপাষাণ যাতে প্রাণলংশয় 

হবার উপক্রম হ'তো, সে পাষাণ ভার যেন তুলা অপেক্ষাও লঘু 

ব'লে মনে হ'লো, হস্ত পদের শৃঙ্খল তাঁও যেন শিথিল হ'য়ে গেল। 
দৈবকী | সব মনে পড়ছে নাথ, আমি তখন আনন্দমনে 

বঞ্জেছিলাম--কে বাপ তুমি? দয়। ক'রে এ কাক্ষাল কাঙ্গালিনী- 

দ্বের প্রতি মুখ তুলে চাইলে ? 

বসুদেব । আহা কি মধুন্বর | তেমন মধুমাখা! কথা আর 

কি শুনবে? 

৩ 



12 
৩৮ প্রীকুষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্থর-ব্ধ গীতাভিনয়। 

লগ পাপ পপ পা ৪ পপ পপ পাপ স্পা সপ স্পা শিপ পপ পিসী পিপি লা পাপ 

দৈবকী। কেমন স্সেহমাঁথা বোলে কলেছিলেন, মা! 
আমি তোমার ছেলে ! আমাকে কোলে কর । 

বসুদেব । সর্বনাশ ! অর্ধনাশ ! ও দৈবকী । ও পত্বী! 

আঁমর। ক'রেছি কি করেছি কি? কৃষ্ণ কে? আগর যাকে 

আমাদের পুক্্র ব'লে জানি, সে রুৰ্ং কে? স্মরণ কর_স্মরণ 

কর! অহো-মায়াতে আচ্ছন্ন হ'য়ে মায়াময়কে ভুলেছি। 

রুঞ্ ! কৃষ্ণ ! তুমি যে মেই ধন, কারাবদ্ধ-বদ্ধা বস্তদেব দৈবকী 
যে ধনকে দর্শন ওস্পর্শন ক'রে সকল ক্লেশ ভূলেছিল, তুমি বে 

নেই কষ্টহারী দীনবন্ধু হরি ! তুমি যে ক্ষীরোদ সাগরস্থিত সর্প- 

কোল-শীয়িত যোখারাধ্য যোগরূপ নারায়ণ ! 

দৈবকী। নাথ ! আমারও মায়াজালের বন্ধন কাটলে! । 

আমিও বুঝত্তে পারছি, দেই লোক-পাঁলক স্বয়ং বিঝুঃই কৃষক ! 
দেইরূপ, সেই কণ্ঠন্বর, সেই মনমোহন মধুর স্িপ্ষোজ্ছবল হানি, 
সেই সব 

বস্গদেব |! অহো।- কত পাপ- কত পাপ! কি অর্ধনাশই 
| করেছি ? পুভ ভেবে জগন্নাথকে ইচ্ছামত কত কথাই বলেছি । 

দৈবকী । এ মহাপাপের কিসে শান্তি হবে নাথ? 

বন্তদেব। আর অন্য কিউপায়ে এ পাপের শাস্তি হবে 
পরিয়ে ? কূষ্ণের নিকট পাপ করেছি, সে পাপ কু নামেই খগুন 

হবে। এসো! আমরা প।ত-পত্বীতে ক্রষ্নাম উচ্চারণ করি। 

জগৎ দ্ল্পভ রুষ্*নামে সকল পাপ নষ্ট হবে। 
উভয়ে সমস্বরে । -রুষ্ণ ! কৃষ্ণ! কুষণ ! | 

(রাম ক্খের প্রবেশ 1) 

কৃষ্ণ | আকুল প্রাণে কেন ডাকছেন ? 
বস্দেব । কে পরম-পুরুষ শারায়ণ 2 

ৰ | ১ 

শু 

॥ দি গ্ রী 

শপ পপাাশাপাশসীপীী 
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শপে এমা বাত পিল পতিত সা রন পি আপ অপ পপ পপ পিউ পিসি 

চা 

শ্রীকঞ্জের গুছুদক্ষিণা বা শঙ্ঘাস্থর-ব্ধ গীতাভিনয় । ৩৯ 
পপ পাস অজ সা পপ পপ পিপিপি পপ আন সত সপ পপ শিপ শীীপীপাপীীপীপিপীপাশীশীশি তা শিশাশিিীশীশিশি 

রুষ। একি পিত্তা, একি আম? (ন্বগত) পূর্বকথা আজ 
এদের মনে হয়েছে । এ জ্ঞান এখনি নষ্ট করি, নতুবা আমার 
নরলীল। পূর্ণ হবে না। মায়! ারায় এদের মোহিত করি । 

বলরাম । কেশব ! কিচিন্ত। ক'র্ছে?? এরপর শুভ ময় 
অতিবাহিত হ'য়ে যাবে । 

রুষ্চ | দাদা ! আপনিই মনোভাব ব্যক্ত করুন্। 
দৈবকী | বাঁপ রাম কৃষ্ণ ! ছুটি ভাঁয়ে কি মনন ক'রে পিত। 

মাতার নিকট এসেছ ? শীত্বর মনোভাব প্রকাশ কর। আমার 
বড় ভয় হচ্ছে, পাছে আবার “ব্রজে যাবার কথা উল্লেখ কর ।” 

বস্ুদেব। (বিস্ময়ে) একি হ'লে? দৈবকী ! আমার মনে 
সহসা এরূপ ভাবান্তর জন্মালো কেন? এখনি একটু পুর্বে কি 
এক দেবভাবে হৃদয় পূর্ণ ছিল, কিন্তু আচন্বিতে নে পবিত্র ভাবটি 
অন্তর হ'তে সরে গেল। তোমার কি এরূপ হয় নাই দবকী? 

দেবকী । স্বামিন্! আপনীর মনের অবস্থা যেমন হয়েছে, 
তদনুরূপ আমারও মনের ভাব ঘটেছে) কিযেন কিহারায়ে 
গেল এমনি মনে হচ্ছে । 

*. বসুদেব। কি জানি পত্বী কিছুই বুঝতে পারলাম না। 
দেবদেব নারায়ণ তা জানেন । (রাম রুষ্কের প্রতি) ভাল রাম 
কৃষ্ণ ! তোমরা উভয় ভ্রাতায় তোমাদের পিতা মাতার ভাবান্তর 
অবস্থার কি বুঝেছ ? 

কষ | ন1 পিতঃ, আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই অবগ্তত নই, 
তবে আমর এইমাত্র জানি, আপনারা উভয়েই আপনাদের 
পদ্সেবক এই রাম কৃষককে সমন্বরে আহ্বান ক'র্ছিলেন । 

বস্থদেব। কেন আহ্বান ক'র্ছিলাম--তাঁর কারণ কি ? 
ক । সেবকন্বয় সে বিষয় অবগত নয়। 

ন রব 
৯ * 
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শপে স্পা 

বস্তরদেব। যাঁক্- আর চিন্তা ক'র্তে পারি না। এক্ষাণে 

জিজ্ঞান। করি, বৎস রাম ক্ূষ্চ ! তোমরা কি অভিপ্রায় সিদ্ধির 

জন্য আমাদের নিকট এসেছ বল। 
বলরাম । পিতঃ ! আমরা উভয় আ্াতায় যছুকুলাচা্য 

মহাতা! গর্গ কর্তৃক উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হ'য়ে দ্বিজত্বলাভ 

ক'রেছি।! এ সময় ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করতঃ কিছুদিন গুরুকুলে 
বাস কর! বিশেষ বিধি । আপনাদের অনুমতি হ'লে আমরা 

দুই ভ্রাতায় কিছুদিনের জন্য গুরুগৃহ আশ্রয় করতঃ পবিত্রতা 
লাভ করি। 

দৈবকী। না বাপ না, পরাণ থাকতে আর তোদের অন্য- 

স্থানে যেতে দেব না। আমি একবার হারিয়ে এতদিন পর্যন্ত 

হ1 পুভ্র ! হা পুজ্র ক'বেছি, আর নয়নাম্তরাল করবো না, আর 

তোদের কোন স্থানে যেতে দব নাঁ। ওরেরাম! ওরে কফ! 

আমি পুভ্্রবতী হ'য়ে পুজ্র হীনার মত নিশিদিন কেদেছি__ পুজ্র- 
শোকে আমার বুক জ্বলে গেছে । হায় হায়! কার কোলের 

মাণিক লয়ে এতদিন নন্দ যশোমতী সুখী হ'য়েছিল। 

গীত | 

কব কি ছুঃখের কথা বুক জলে যায়। 

প্রসবিয়ে কৃষ্ধনে দিতে হলো তাদের বিদায় ॥ 

দশমাঁস দশদিন, 

তন্ ক্ষীণ দিন দিন, 

হ'য়ে শেষে বিধির অধীন হৃদয় ধনে হারান হায় । 

নন্দ আর যশোমতী, 

মম ধনে লম্ষে প্রীতি, 

সুখেতে কন্বিল বসতি, পুত্রবততী হয়ে ধরায় ॥ 



৪5১ 

এ বৃথা চিস্তাকে মনে স্থান দেবেন 

না। গীত আমর। প্রত্যাগমন ক'রে আপনাদের চবণ বন্দনা 

কারুবো | 

রুষ্ণ । জননী । পুভ্রের কর্তব্য পালনে বাঁধা দান কর 

উচিত নষ | ব্রন্গচর্য্য অবলম্বন ক'রে গৃহে অবস্থান কবা অবিধি, 

তদ্ব্যতীত আমাদের বিদ্যা ও অন্যান্য অধ্যাপিত কার্য কিছুই 

শিক্ষা হয নাই । কোন শান্্রবিদ ত্রাক্ষণ সমীপে গমন করতঃ 

আমাদেব মনোরথ পূর্ণ করবে । 

দেবকী। পআণাধিক কুক । তোমর। প্রাণাপেক্ষা অধিক 

প্রিষ, প্রাণকে সচ্ছন্দে বিদাষ দিতে পাবি, তথাপি তোমাদের 

বিদায় দেওয়া তো দুরের কথা, নযন ছাঁডা করতে ভরন করি 

না। বাপ কোথায় যাবে ? তোমাদের খুলতাত অক্ুব সর্ধশান্ত্ 

বিশারদ, তোমর! দুই ভাঁষে দেবব অক্রুবেব নিকট বিদ্যা শিক্ষা 
কর। তাতেও যদি মনঃপুত না হয, বল-কোথায় কোন্ 

সুপগ্ডিত ব্রাহ্মণ তোমাঁদেব শিক্ষা! গুরুপদে ব্রতী হ'লে তোমা 
দের চিত্ত পরিতুষ্ট হবে, অবিলম্বে সে দ্বিজবরকে মখুবায় আনয়ন 
করাই । 

কৃষ্ণ । স্বেহময়ি । অতি অল্পদিনের জচ্য পুজ-বিরহ শোক- 

বেগ সহ করতে হবে। নতুবা মানব জীবনের ছুটি প্রধান 
কর্তব্য চ্যুত হ'য়ে আমাদের লোক সমীপে ও ধর্ম সমীপে বিশেষ 
নিন্দিত এবং দণ্ডিত হ'তে হবে । দেবি! আপনার যে প্রকার 

অনুষ্ীতি হ'লে! তাতে আমাদের কর্তব্যের ত্রুটি হবে । পিতৃদেব 
সকল বিষয় অবগত আছেন, ও কে জিজ্ঞাসা করুন্। 

বস্দেব | পতি! নয়নান্দ রাম কৃষ্ণের উক্তি ন্যায় সঙ্গত | 

) সেচ্ছায় গুরু নির্বাচন কর! ধর্দত, বিধি, তা ছাড়া জন্ষচ্ধ্য হেতু 

৬ এিরিররিরিটিজডিটানিি নি 

14854) এ 
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। গুরুগৃহে অবস্থান করাঁও সনাতন ধশ্ম । তবে স্নেহাধিক্য বশতঃ 

আমর। নানারূপ আপত্তি উখাপন ক'র্ছি মাত্র । 

বলরাম । আর্ধ্য ! খুলসতাত অনুর প্রবাস গমন হেতু শুভ- 
ক্ষণ নির্ণয় ক'রে দিয়েছেন, আমরা আর সময় নই করতে 

পারছি না। আপনারা প্রসন্ন মনে অনুমতি করুন, আমরা 

দুই ভায়ে ুভযাত্রা করি । 

দৈবকী । প্রাণাধিক ! সত্য সত্যই তোরা অভাখিনীকে 

অন্ধ ক'রে যাবি? বাপ আমার দু-নয়নের ছুটি তারা তোর 

দুটি ভাই। কেমন ক'রে তোদের ছেড়ে শুন্ত ভবনে শুন্ত প্রাণে 
থাঁকবে। বাপ ? 

কফ । কতদিন মা? 

দৈেবকী। কোন দেশে যাবি বাপ? 

রুঞ্ণচ। খুল্পতাত আদেশ ক'রেছেন, অবস্তী নগরবাসী কশ্যপ 

গোত্রজ সান্দীপনী মুনির নিকট গমন ক'রূৃতে অভিলাষ- খুক্স- 
তাঁতের আদেশ শিরোধার্্য ক'রুবো । 

বলরাম । আধ্য ! তবে আমর। উপস্থিত বিদায় হই। 

(উভয়ের বন্ুদেবকে প্রণাম করণ ।) 

রুষ্ণ। মা! তবে আমরা আমি । (উভয়ের ঠৈবকীকে 
প্রণাম । ) ৃঁ | 

দৈবকী । বাপ রাম ক্ু্* রে! তোদের মনোবানন। পুর্ণ 

হোক । 

বস্থুদেব ! পারিষদ এবং ভূত্যাদির প্রয়োজন হবে কি? 

বলরাম । আজে না। * 

বসুদেব। পথ প্রদর্শক? 

বলরাম । তারও আবশ্যক নাই । 
চে 

রা ,. &4 3 

। ং | ক রও 
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শ্রীকৃষ্ণের গুকদক্ষিণা বা শঙ্খাসুব-বধ গীতাভিনষ। ৪৩ 
পক সপ পিপিপি পপি িসপপীশিপা | পা পাপা পাপ পা পিপিশ্পপাপাশিপিসপাশ | শিপ শীলা পাপ পপ “পপ ক 

বস্থদেব | বিশেষ সাবধান হ'রে যেও। ছুর্ধত্ জ্বরানন্ষকে 
আমার বিশেষ ভষ ! 

বলরাম ।! আপনাঁদেব আশীর্বাদে এ জগতে রাম রূষ্ণের 

ভযোৎপাদন ক'রে এমন ব্যক্তি কে আছে? জ্বরাসন্ধ তে! 

অতি তুচ্ছ। 

দৈবকী। বাপ রাম কৃষ্ণ! আব একটু দাড়া । আমি 
একটি কাজ ভুলেছি, তোঁদেব রক্ষা বঞ্চন ক'বে দিই নাই, আঁষ 
আঁষ যাঁছুমণি, তোদের রক্ষা বন্ধন ক'রে দিয়ে মা! মঙ্গলার চরণে 

পে দিই । (রক্ষা বন্ধন |) 

বলরাম । (ম্বগতঃ ) আহা-করুণাময়ী মার অন্তরে কি 

করুণা ! জগতের করুণাবাশি একাধারে মার অস্তরেই সন্ত্রি- 

বেশিত আছে । মাই করুণাময়ী, মাই ন্সেহময়ী, মাই দয়াময়ী | 
দেবী দৈবকী প্রবান গমনোছ্যিত সন্তানের রক্ষা বন্ধন ক'রে 

দিচ্ছেন-_সম্ভান বিপদ ভয় হ'তে রক্ষা পাবে বলে । আহা 

পুজ্রমাঁতা দৈবকী গো । তোঁব পুভ্র যে কেমন পুভ্র তার তত্ত 
তুই কিছুই জানিন না। সাধ্ব্যে! তোর পুজ্রের রক্ষা বন্ধন 
“ক'র্ছিস কি মা, তোর পুজ্রই জথৎ রক্ষা করছে, তোর পুজের 

নাম একবাব স্মরণ ক'রে শমন করে জীবগণ রক্ষা গাঁণ্ড হচ্ছে । 

কৃষ্ণ । মাতঃ! আপনার রক্ষ। বন্ধন কার্য সমাধা হ'লো। 

কি? 
দৈবকী | রক্ষা বন্ধন শেষ হয়েছে । বাঁপ্ এইবার শুভ- 

হ্কর'শহকরীর প্রীপাদ্পন্মে তোদের রক্ষাভার অর্পণ ক'রে নিশ্চিস্ত 

হচবা 1 কোথা গো সর্ধমক্লে বিশ্বপালিনী উমে ! কোথা গে! 

সর্ধব্যাঁপিনী শিব-সিমন্তিনী ভীমে ! কোথা মা বিশ্বনাশিনী সর্বা- 

পদ খণ্ডিনী সুখদে ! কোথা মা! অভয়ে আশ্রিত পালিনী 
কী 

পৃ সি, গ্ ক এ চি 

পপ নী 
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মোক্ষদে ! কোথা তারা ভয়হর। ভবানী ! কোথা দীন-দয়াময়ী 
অনাথ তারিনী ! কোথা মা দুর্গে! কোথ। মা তারা! কৃপা- 

নয়নে চাও মা একবার | 

সপ পপ | শপ এপ 

সতব। 

প্রাণের নন্দন, রাম কষ্ধন, 

করিছে গমন এবে। 

কিহবেকি হবে, ওমা ওমা শিবে, 

ভয়েতে মরি মা ভেবে ॥ 

শত্রু চারিধারে, বেড়াইছে ঘুরে, 
বিপদ ঘটাতে মোর। 

বিপদনাশিনী, রেখো নিস্তারিনী, 

নিতেছি স্মরণ তোর । 

বিদেশে বিপাকে, অরাতির কোপে, 

অরণ্যে অনলে জলে । 

যেন না হারাই, কানাই বলাই, 
না ভাঁসি নয়ন জলে ॥ 

মী? মা! বিরুপাক্ষ-বক্ষ-বিহারিণী ! ছুখিনীর সন্তান ছুটিকে, 
জর্ধস্থানে পর্ধদায়ে রক্ষা কর মা । 

গীত। 

রেখ মা বিপর্দে বিজয়ে ৷ 

আমার অমূল্য রতন, রাম কষ্ণধন, করিনু অর্পণ তোর রাঙ্গা পায়ে 1 

ওগে৷ জগত জননী, জগত পাঁলিনী, জগত ব্যাপিনী অতয়ে। 

তুমি জগতের মা, ওম! মহামায়া, মায়ের মায়া দেখ ভাবিয়ে। 

তোমার চরণ, করিয়ে স্মরণ, কৰি মা প্রেরণ সভয়ে । 

দেখ ম| সর্বাঁণী, দু-নয়নমণি, রেখে নিস্তারিণী বিপদভয়ে ॥ 
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পি পাপ খা পপ পপর ক 

এইবার নিশ্চিজ্ভ হলাম । আর আশঙ্কা নাই, মা ভব-শঙ্কাঁ- 
নাশিনী ভবরাণী আমার রাম কানাঁয়ের স্বহায় হবেন | 

রুষ্ণ | মা! এইবার আমর। আসি । 

দৈবকী । এসে! বাবা । তবে একটা কখা ব'লে দিই, 
মনে রেখে? । দেখ বাপ যখন কোন বিপদাশঙ্কা মনোমধ্যে 

উদয় হবে, তখন অবিরাম মুখে ভুর্গানাম উচ্চারণ ক'র্বে। 

ছুর্গানামে ছুঃখ ভয়, শোঁক, তাপ সব দূরে যায় | 
কৃষ্ণ । ভাল কথা । আপনার কথা আমর কদাচ বিস্বৃত 

হ'বো না। তবে আসি। 

দৈবকী। দুর্গ ছুর্গী বলে শুভযাত্রা কর। 

রাশ ক্ুষ্খ । (সমস্বরে ) দুর্গা দুর্গ !! 

| প্রস্থান | 

দৈবকী | মা হররানী হৈমবতী গো! তোমার করুণাবল 

লাভ ক'রবো আশায় পাঁষাথে বুক বেঁধে আমার হৃদয় নিধিদের 

বিদেশে ছেড়ে দিলাম | দেখো মা, মায়ের প্রাঁণে যেন ব্যথা 

নালাগে। 

বসুদেব । এসে পত্বী, নারায়ণ পুজাঁর সময় হ'য়ে এলো । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

সঃ ঘ রশ 

পপ 
॥ ঙ্ ! ৪ পৃ এ 



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক | 
ওরে উতর 

সাগর-গর্ভ। 

শঙ্গাস্ূুরের ভবন । 

শঙ্খানুর | 

শঙ্খান্ুর | গুরুবাণী কৈ সফল হ'লো? একে একে কাল- 

গর্ডে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। হা দীনবন্ধু হরি ! 
এই দীন হীন দৈত্যের দ্িনকি এই ভাঁবেই গত হবে 2 অহো। -- 
শাপাঁনলের জ্বাল আর সন্ক হয় না! কি নিদারুণ অভিসম্পাত ! 

একবিন্দু অপরাধে কঠিন কঠোর দণ্ডবিধান । আমি পুঙ্পমেঘ 
গন্ধর্ক, পঞ্চ পত্ধীনহ একদিন চিত্রক পর্ধতে বিহার ক'র্ছিলাঁম | 

পুর্বে জানতেম ন। যে, চিত্রক পর্জধত প্রান্তে মহাতপা মৈত্রেয় 

তপোরত ছিলেন । আমার তৃতীয় পত্বী হেমবর্ণ। গন্ধব্বী আমার 
অনুসরণ ক"রূতে করতে সেই অনলমূত্তি খবিগাত্রে স্বীয় অঞ্চল 
আঘাত করে, রমণী অঞ্চল ম্পর্শন মাত্রেই উগ্রতপার তপোভক্ষ' 

হয় । নেত্রপাত মাত্রীসম্সুখে হেমবর্ণাকে দর্শন করতঃ ক্রোধান্ব 
হ'য়ে অভিসম্পাৎ করেন যে, মুর্খ পতিসহ পঞ্চ কামিনী এই দণ্ডে 
পবিত্র গন্ধর্দেহ ছেড়ে কদর্ষর দানব দানবীমুস্তিতে পরিণত হও! 
হেমবর্ণা সরোদনে খষি শাপবার্থ। আমায় বলে, আমি ততৎ- 

ক্ষণাৎ খষিপদে পতিত হ'য়ে মুক্তি ভিক্ষা ক'রূলেম। তীতে 
তপস্বী প্রধান আমায় বল্েন_ ভগবান কৃষ্ণ তোমায় হত্যা! করে, 
মুক্তি দেবেন । আর তোমার পঞ্চ পত্তীও বেই মাধবনৃত্তি অব- | 
লোকন করতঃ মুক্ত হবে। তদছ্যতীত মহাত্ব টমত্রে় আর 

্ 

্ বা রে 4 

বি, রি 



শি শব 
শ্রীকষ্জেব গুক্দক্ষিণা বা শঙ্খস্ুব-ব্ধ গীতাভিনয় । ৪৭ 

সান সপকসপিস 

একটি'কথা বলে দিলেন, দেবধি নারদকে গুরুপদে বরণ ক'রে 
তিনি তোমার উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দেবেন। ব্রহ্মশাপ হেতু 
তখনি কদর্যভাঁব কদর্যযবেশ প্রাপ্ত হ'য়ে পাগব-গর্ডে প্রবেশ 

ক'রুলাম। কিছুদিন পরে পদ্বীগণসহ আপন প্রাক্তন ফল চিন্তা! 
ক'র্ছি। এমন সমষ সৌম্যমৃত্ঠিধাবী দেবধি তথায় উপস্থিত 
হলেন । যথাবিধি তাব পদ-বন্দনা ক'রূলেম এবং নিজের 

দুবাদৃষ্টের কথা আনুপুর্তিক খষি চবণে নিবেদন ক'র্লাঁম | তিনি 

সর্ধজ্ঞ, পূর্বেই যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হয়েছিলেন | দযাময় 
খবিরাজ গরসন্ন চিন্তে ঝলেন, ভয নাই। তুমি শঙ্মূত্তি ধারণ 
করতঃ প্রভাসতীর্থে অবস্থান কবগে। দ্িজোত্বম সান্দীপনির 

শিশু পুজ্র মধুমঙ্গলসহ প্রভানতীর্থে আগ্রমন ক'রূলে তুমি 
কৌশলে সেই মুনিস্ততকে অপহরণ ক'রে লয়ে আসবে, পরে 
যে সময় আমি সেই বালক হত্যার জন্য তোমাকে আদেশ দেব, 

তুমি তখন তাকে বধ ক'র্বে, দেই ত্রাহ্গণ কুমারের বধান্তেই 
তোমারও মুক্তিলাভ হবে। খবিবাক্য সার করতঃ মুনিকুমার 
মধুমক্লকে আমি শ্বপুরে অপহরণ ক'রে আব্লেম । সেও প্রায় 

ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হ'যে খেল। তারপর গুরুদেবও আর 

এলেন ন।, আমারও কৈ মনোক্ষামন। পূর্ণ হ'লে। না । 

সপ পাপ | স্পা পিপাসা পাপে পপপপিশপপপীশিশাপীপিপীপীট শা পট শিস পাশ পপ পাপ 

( দৈত্যপত্বীর প্রবেশ ।) 

দৈত্যপত্বী । এই যে- নাথ এখানে রয়েছেন | 
শঙ্বান্থুর । এনে মহিষী এসো । 

* দৈত্যপত়ী | নির্জনে কি চিন্তায় মগ্ন ছিলেন? 
শঙ্বা্গুর | আর কি চিন্তা! প্রিজ্তমে ? সেই ভিস্তা! ব্রহ্ষ- 

বিষের ম্বাল। হ'তে কিরূপে উদ্ধার হবেো।--সেই চিস্ত! ! 

ডিল পৃ 



৪৮ হ্ীরঞ্চেব গুকঙদক্ষিণা বা শঙ্খাসুর-বধ গীতাঁভিনয়। ূ 
এর 

৮ 

দৈত্যপত্ী। সেচিন্তায় নিশ্চিন্ত হোন । 

শঙ্াস্থুর। কেন কেন পরিয়ে! আজ হবভরা মুখে এ কথা 

বল্লেকেন? 

দৈত্যপত্বী। নাথ! আমাদের তদ্ধার বিষয়ের সু-সংবাদ 
আপনাকে শুনাবো | 

শঙ্থাসস্ুর । কি সু-নসংবাদ প্রিয়তমে $ শীঘ্ব বল। 

দেত্যপত্রী । শ্বামিন্। আপনি যেমন প্রতিনিয়তই মনো 
দুঃখে কালযাঁপন করেন, এ দানীও তদ্রপভাবে ঘময পাঁত কবে 

থাকে | আজ মধ্যাহ্ৃকালে একাকিন' বসে আপনাদের পুর্বর- 

সৌভাগ্যের বিষয় ভাবছি । মুনিকুম।র মধুমঙ্ল আমার কোলে 

উপবিষ্ট আছে । এমন সময একটি অনি ব্দ্ধা রমণী যষ্টিতে 

দেহভ1র অংন্যতস্ত করতঃ ধীরে ধীবে আমাঁব কাছে এসে দাড়া 
লেন। আমিত্রযক্ত হ'য়ে প্রাটীনাকে আরন প্রদান করে উপ- 

বেশন ক'বৃতে অনুরোধ ক'লেম। ব্বদ্ধী উপবিষ্টা হ'লেন। 

আমি পবিচষ জিজ্ঞানা ক'রূলেম, উত্তর দিলেন । মা! আমার 

পরিচয সুধাচ্চো কি? আমি যে তোমার বিশেষ পরিচিত ! 

আমি বিশ্মিতু হ'য়ে বলেম, কলে মা! তোমাকে তো আমি' 

কখনও দেখি নাই ! বধিয়নী একটু 'হেসে ব'লেন, সেকি বাছা, 

আমাকে দেখ নাই কি? আমাকে তুমি অন্ুক্ষণ দেখছে।__ 

আমাকে অনুক্ষণ ভাবছে, আমিও অন্ুক্ষণ তোমার সঙ্গে 

আছি। বয়োধিকার কথায় আমার মনে দারুণ বিস্ময়ের উদ্রেক 
হলো | আমি বিনয়পূর্ণ বাক্যে বলেম, আপনি কে মা? এ'গু৭ 

জ্ঞান রিহীনা দৈত্য কামিনীর সক্ষে ছল কথা প্রয়োগ কর্ছেন, 

আমি কথক্িৎ বুঝতে পারছি, আঁপনি মানবী অথবা দানবী নন, 
নিশ্চয় কোঁন দেবী হখেন, আপনার সঙ্গের জ্যোতি তার সুস্পষ্ট 

হ্ 

রন 

গং নর ঠ স্ 



পপ 2 পপ সাজ ৮৮৩৪ 

কৃষ্ণের গুকদক্ষিণা বা শঙ্খাসুব-বধ গ্লীতাভিনয় | ৪৯ 

প্রাণ দিচ্ছে । বিশেষতঃ এই ভীষণ সাগর-গর্ডে কোন মানবীর 

আগমন সম্ভবে না, তা ছাড়া অন্য কোন দানবীরও এ স্থাঁনে 

আসবার অধিকার নাই | আপনি সামান্তা রদ্বা হ'লে এ স্থলে 

কোঁনক্রমে আসতে পাঁবতেন না । নিশ্চয় আপনি কোন অনা 

মান্যা রমণী, কোন অভিসপ্ধি আছে, তাই পাপ দৈচ্য ভবনকে 

পবিত্র করেছেন । বৃদ্ধা আমাব কথ শুনে তুষ্ট হ'ষে মিষ্টবাক্যে 
ব'লেন--আঁমি কে জানিস মা আমি “লিপি বা নিয়তি” তোদের 

দুঃখে দুঃখিত হ'ষে ভাবী বার্তী জানাতে এলাম ৷ পুষ্পমেঘসহ 

তোর পঞ্চ রমণী শীত মুক্তি পাবি । দেখিন এই মুনিস্ৃত মধু- 
মঙগলকে বিশেষ যত্রে রাখিস, এ বালক তোদের মুক্তিনেতু। 

নাথ ! নিষতিদেবী এ কথা ব'লে অস্তদ্ধীন হ'লেন | 

শঙ্বাস্ুব | প্রিষফতমে ! এপ উৎসাহ বাক্য তে। গুরুদেবও 

বলেছিলেন । কিন্তু সে উত্সাহ বাক্যের ফোন সুফল না 

পাওয়ায আর বিশ্বাস হয় না । এখন এমনি জ্ঞান হয, আমার 

ভাগ্যদোষে বুঝি দেবষি নাবদের কথাও মিথ্যায় পবিণত হ'লো। | 
জানি না প্রিয়ে জানি না দীনবন্ধু হরির মনে কি আছে। 

শীত। 

কিছুই ঠা ধুঝিনে। 
কপীসিস্ধু দীনবন্ধু হরির কি আছে মনে | 

দিন.বিন দিন গত» 

ভেবে প্রাণ ওষ্ঠাগত, 

দীন 'দেখে দীমনাথ, কূপণ কি ক্কপা বিতরণে 
রঃ আধুপথ ভে 'আদ্ছি, 

আসবেন ধ'লে বমাপতি, / 
লে আখায় নিরাশ অতি হচ্ছি যেদিলে দিনে4 4 



৫০ হ্ীকষফ্েের গুরুদক্ষিণ। বা শঙ্খাস্থর-বধ গীতাতিনয় । 
সপ পপ পপ আপ 

দৈত্যপড়ী। নাথ! আমাদের মুক্তির সময় নিকট হলেই 

সেই মুক্তিদাতা অনাথ সখ। হরি আপনি এসে উদয় হবেন | 

এরূপ ভাববেন না যে, দেবী নিয়তি এবং দেব নারদের কথা 

কোনক্রমে মিথ্যা হবে । 

শঙ্বাসুর ! কতা্দন বয়ে গেল ্রিয়ে, আর কতদিন এ 

বন্ত্রণা সম্থ করি । 

দৈত্যপত্বী। হ্বামিন! কণ্টের দিন অতীত হয় না। এক 

একদিন যেন এক এক যুগ ব'লে জ্ঞান হয় । 
শঙ্বাস্ুর । দেখি প্রিয়ে দেখি, আরও কতকদ্দিন সেই পাঁপ- 

হারী গোলক-বিহারীর কপালাভে বঞ্চিত থাকি! 

পাশ পপর সী 

(নারদের প্রবেশ ।) 

নারদ । (দুর হইতে) বৎস শঙ্বান্থর | আঁর অধিক দিন 

বিলম্ব নাই, তোমার ভাগ্যাকাশে অবিলম্ষেই সুখ-্ুরধ্য সমুদিত 
হবেন | 

শঙ্মাস্ুর | কি €সীভাগ্য ! কি সৌভাগ্য ! দেবদেব গুরু- 

দেবের শুভাগমন ! আসুন আনুন দেব, অধম শিষ্যের ভবনে 

আনন পরিগ্রহ ক'রে দানকে কৃতার্থ করন । (আনন প্রদান ও 

প্রণাম করণ।) | পু 
দেত্যপত্বী। দেব! দৈত্যপত্রী আপনার শ্রীচরণে প্রণাম 

ক'চ্ছে কপাকটাক্ষপাণ্তে কৃতার্থ করুন । (প্রণাম করণ 1) 
নারদ । কমললোচন, শীন্ত্র শুভাগমন করে তোমাদের দাঁরু৭ 

দুঃখ বিমোচন করুন । | 

শঙ্খাস্ুর। প্রাভো ! ভবদীয় আশীর্কচন অলঙ্যনীয়, কিন্ত 
এই হতভাগ্য শস্বান্গরের ভাগ্য মন্দ বলেই আশঙ্ক। হয় । 

হু 
৮) 

হিউমার তি মেটা জা সেকেলে 

ক্ষ ১ ॥ ঃ ই 

4 £ পি 

রঙ 4 রর রা ॥ 
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শ্রীকষ্চের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাসুর-বধ গীতাভিনয় । ৫১ 

নারদ । ব্বথা ভয় রথ চিন্ত। ত্যাগ কর। তোমার সম্মুখেই 
শুভোদয়। 

শঙ্থানুর় | তাতো বুঝতেই পারছি । শুভোদয় না হ'লে 
কি কখনও শুভময় গুরুদেবের উদয় হয়? 

নারদ । বৎস! গুরুর উদয় হ'য়েছে, এইবার অনতিবিল- 

শ্বেই গুরুর গুরুও উদয় হবেন | তুমি এক্ষণে মুনিকুমাঁর মধু 
মঙ্গলকে হত্যা। ক'র্বার জন্য প্রাস্তত হও । 

শঙ্সাস্তর । গুরুদেব ! এ কঠোর অনুমতির তা্পর্য্য কি £ 
নারদ । তাৎপর্য কি, তা তোমার জানবার প্রয়োজন নাই, 

তবে এইমাত্র জেনে রেখে দাও, গুরু-শিষ্যের মঙ্গলালয় স্বরূপ 

এবং গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন ও শিষ্যের একান্ত মঙ্গলকর । 

বৎ্ন ! ব্রহ্মহত্যা ভিন্ন ত্রহ্মণ্যদেবকে গৃহে বসে লাভ ক'র্তে 

পারবে না। সেইজন্য ব'ল্ছি আর বিলম্ব বিধি নয়, তৎপর 

ব্রহ্মহত্যা কর । 
দৈত্যপত্বী। না প্রভু না, হবে না । আমাদের প্রাণ থাকতে 

আমরা তা পারবো না, মধুমঙগলকে স্সেহ দিয়েছি, মে আমাকে 
ম1 ব'লে ডাকে, আমিও তার মুখ দেখলে ইহ-নংনার ভুলে যাই। 

নারদ । পাগলিনী ! ত্রন্ষ-রক্তপাত ভিন্ন যে তোমাদের 

উদ্ধারেপায় নাই । 

দৈত্যপত্ধী। নাথাকে না থাকুক! জন্ম জন্মাম্তর আমর! 
দানব দানবী হ'য়ে থাকবো _ মিরা তরুন কার ক'রৃতে 
পারবে! না। 

* নারদ। বৎস শঙ্বাসুর ! তবে আমি চ'ল্েম । আমার : 
কথ তিক্ত বলেই যখন বোধ হ'লো, তখন ভোমরা যা ভাল 

বোঝ তাই কর । (গমনোতৎযেগ )। 

চি | পু 



প্রীরঞ্চেন গুকদক্ষিণ! বা শঙ্াস্্রব-বধ গীতাভিনয় । 
পম পাপী | শীট সপ সী পাপ পি এজ কার ৪০৩ 

শঙ্খাস্ুব । গুরুদেব ! যাবেন না, যাবেন না, অজ্ঞান অধম 

শিষ্যকে চবণ ছাড়া ক্র্বেন না । 

নাবদ | বৎস তোমাব পত্ধথীর কথা শুনলে তো? 

শঙ্ঘান্সুর | শুন্লেম বৈকি । ওব কথায় অসন্তউ হবেন না| 

নারদ । শঙ্বাসুর । এতে আমার অন্ত বা অসন্তষ্ট হবার 
কোঁন কারণ নাই । ভুমি প্রিষশিষ্য--তোঁম।ব অধোগতি হ'তে 
যাতে সঙ্গাতি হয় এমন চে। করা আমাব অতি কর্তব্য | 

সে বর্তব্যও পালন করলাম । তাবপব ইচ্ছাপুর্ক পঙ্কহদে 

ডুবে ম'র্তে বানা কর-মব । আমি কি করবে! তাব। 

শঙাতুর । প্রাভো । ত্রাক্গণ বালকটির হত্যা ভিন্ন কি আর 
আমাদের মুক্তির কোন উপায় নাই ? 

নাবদ । কোন উপায় নাই । 

শঙ্বাস্ুর | কি সর্বনাশ ! হা অনাথবন্ধু হরি ! একটি অল'থ 
ব্রাক্ষণ বালকেব উষ্ণ শোৌণিতে তোমাব পরিতোষ লাভ হবে ? 

দেত্যপত্ী । ভুল-ভুল ! মিথ্যা কথা! ন্বামিন্। স্বামিন্! 
পাষে ধৰি, পাঁপের প্রবল তরে অঙ্গ ভাসাঁবেন না, জীবহত্যা ৷ 

ত্রন্গাহত্যা । মহাপাপ ! ও পাপের আব মুক্তি নাই 1 পুর্বপাঁপ |" 

হেতু আপনি দানবদেহ প্রাপ্ত হয়েছেন । আপনার পত্বীগণ 

দানবীরূপে পবিণত হয়েছে | আর ও পথে গমন ফ'রূবেন 

না। 

গীত। 

ক'বেো না গমন প্রাণকাস্ত পাপপথে একান্ত । 

বাথ এ দ্রাসীব কথ! চিত্ত কব হে শীস্ত ॥ এ 

কেবা তুমি কিবা হেতু এসেছ এ স্থলে, 

পাঁপাঁনলেব জালা কি হে হইয়াছ ভ্রান্ত । ] 
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পাইতে নিস্তার এই যাতন! সাগরে, 
পাঁপের তরণী ষ্দি আরোহণ করে, 

তরীতে ত্বরিতে নিস্তার কু কি সম্ভব; 

বাড়িবেক অধিক ব্যথা বুঝেছি নিতাস্ত ॥ 

শঙ্খান্থুর | রাজ্তি! যা ব'ল্ছেো। সব অত্য । ব্রহ্মহত্যাঁটা 

যে মহাঁপাঁপ, সে পাপের যে আর পার নাই, এ কথা আমি ব'লে 

কেন, একটি দ্বপ্ধপোষ্য শিশুরও তা বোধ আছে । কিন্তু পত্বী-- | 
গুরু আজ্ঞা অবহেল। করা সেও তো মহাপাপ! নে পাপে 

পরিত্রাঁণোপায় কি? 

দেত্যপত্রী । নাথ! কাঁধ্য বিশেষে বিশেষ বিধি আছে, 

মনরূপ তুলাদণ্ডে একদিকে ব্রন্মহত্যা পাঁপকে রাখুন, অপরদিকে 
গুরু আজ্ঞা অবজ্ঞা জনিত পাতককে স্থাপন করুন 1 পরে হ্যায়- 

রূপ চক্ষের ধর্মরূপ একাগ্রতা দৃষ্টি বলে নিরীক্ষণ করুন দেখি, 
কোনটি পাপভারে ভারী হ'য়ে নতভাৰ ধারণ করে ? 

শঙ্বান্ুর | ব্রহ্মহত্যা গুরুপাপ তাতে নন্দেহ ঘাই প্ররিয়ে ! 

তবে এক কথা বুঝে দেখ, শুরুদেব আমাদের পরমদেেবতা।, 

সে দেবতার কথা আমাদের অন্যথা করা উচিত নয় | প্রিয়তমে ! 
দেবলীল। কে বোঝে ? হয় তে! রাজ্তি এমন হ'তে পারে, হয় তো 

নর্ধনাশ ছলেই আমাদের কল্যাণ বিধান মনন ক'রে থাকৃবেন । 
নারদ । বৎস শঙ্থান্থুর ! বুঝে দেখ, যেমন জাহ্বী জলে 

জাহুবী সন্তষ্ট। হন, বিকার বিষ, বিষাক্ত, উষধে ক্ষয় হয়, এও 
তেমনি জানবে, ত্রাঙ্গণের শপ ব্রান্মণ রক্তপাঁতেই মোচিত 

হতে . 

দৈত্যপত্বী। প্রভু! প্রভু! পদাশ্রিতা দাসীর বাচালতা ; 
| অপরাধ ক্ষমা! করবেন । দয়াময়! সকল স্থানের, স্যান্; বিধি বৃহ 
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৫৪. শীকফ্জের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খান্র-বধ গীতাতিনয়। 

নয়। বিকার বিষ বিষাক্ত শুষধে ক্ষর হয় বলে বন্দশাপ বঙ্গ- 

হত্যায় পাবে না প্রভু ! এ কায করলে এইরূপ ফললাভ ঘটবে, 
মসীমাখা। দেহ, মসীময় জলে ধৌত ক'রে অতিরঞ্জিত করা হবে, 
তাতে দেহস্থিত মসী ঘুচবে না গুভু ! 

নারদ | তুমি কি আমাপেক্ষা জ্ঞান জম্পন্ন ? আমি কে 

তাকি তুমি জান না? পরমপিতা৷ পন্মযোনী সময়ে সময়ে ভ্রান্ত 
হ'য়ে আমার নিকট জ্ঞানে ।পদেশ গ্রহণ ক'রে থাকেন । তুমি 

পামান্য শ্্রীলেক-কি জান? কভটুকু জ্ঞান তোমার? সতর্ক 
হও-নিরুতরে রও । তোমরাই পর্ধনাশী ! তোমাদের অংনর্গে 

থেকেই প্রিয়শিষ্য শঙ্খাস্বরের এ অধোগতি ঘটেছে । রমণী 

মোহিণী আকারে জগৎ ধ্বংসের কারণ স্বরূপা ! যাঁও-_অন্তঃপুরে 
গমন কর, এখানে থেকে শুভানুষ্ঠানে বিদ্র বাধা দিও না। 

শঙ্ান্তুর । ক্ষমা করুন গুরুদেব, জ্বানহীনা ছুর্কলা অবলার 

উপর ক্ুুদ্ধ হবেন না। রাণী! ভুমি অস্তঃপুরে যাঁও। 
নৈত্যপত্বী | নাথ! আপনি এটি নিশ্চয় জেনে রাখুন, হত- 

ভাখিনীর প্রাণ না গেলে প্রাণের নিধি মধুমঙ্গলকে আপনি 
পাবেন না । (নারদের প্রতি) গুভু শ্রাণাম করি । (প্রণামা 
ভর প্রস্থান |) | 

নারদ । বত শঙ্বানসুর ! বুঝলাম -নরকানল হ'তে তোমার 
নিকতির উপায় নাই | 

শগ্ান্গুর | গুরুদেব ! আপনি যখন অধমকে শিষ্য সম্বোধন 

ক'বেছেন, তখন মনে জেনেছি-বিপদ সাগরে কুলপ্রাণ্ড হয়েছি ! 
সম্প্রতি মম্মুখে যত বিভব যত বাধা দেখতে পাচ্ছি-এর একটিও 

থাকবে না, আপনার ক্ূপাবল স্বরূপ প্রভাকর কিরণে অন্তরায় 

স্বরূপ কুজ্ঝটিকা! কোথায় বিলীন হ'য়ে যাবে । তবে প্রভো, 



এ রা, 
শ্রীকৃষ্ণের গুক্দক্ষিণ বা শঙাস্ুর-বধ হীতাভিনয় । ৫৫ 

০০০ শিপ পিস্পিসীসীপীপী পা শা শপ পাপা | আপ শত পা পপ 

কাদতে হবে, এ কার্ধ্য সম্পন্ন করতে হ'লে অতি কঠিন ঠদত্য- 
হৃদযগ শোঁকানলে বিগলিত হবে । 

নারদ । বৎস ! শোক, তাপ, মায়া, মমতা অলীক মাত্র । 

এরূপ জেনে রাখ, তোমার উদ্ধার হেতুই এ সংলারে মুনিকুমার 
মধুমক্লের উৎপত্তি হয়েছে । 

শঙ্গাল্গুর | গুরুদেব ! এ কার্য কতদিনে লম্পন্ন হবে ? 
নারদ । এক বৎসরের ভিতর সম্পন্ন হৰে । এই এক বৎ- 

সরকাঁল অন্তরে নিবন্তব গোবিন্দ পদাররৃন্দ চিন্তা কর। 
শঙ্জাসুর। শিরোধার্্য গুরুবাণী। 
নারদ | বত্ন ! আমি এক্ষণে চ'লেম। 

শঙ্বান্তর । কতদিনে আবার ওই শ্রীপাদপদ্ম দেখতে পাঁবো ? 
নারদ। তোমার মত গুরুভক্ত শিষ্যের হৃদয়ে গুরুমৃত্তি 

সতত বিরাজমান । 

শঙ্খান্তর | প্রণাঁম হই । 

নারদ । অচিরাৎ শাপমুক্ত হও । আসি বৎস ! 
| প্রস্থান । 

» শক্থীসুর ! কি উপায় পত্রীর মনে গ্রাবোধ দিব? মধুমঙ্গল 
যে সম্ভান চেয়ে তার প্রিয়তম | সুধু তার বলে কেন? আমারও 

নয়নানন্দদায়ক। আমিই বা আপন মনকে কি বলে বোঝাব? 

পারুবো কি? পারবো না পারবো না! গুরুদেব রুষ্ট হবেন 
এই ভয়ে তাঁর নিকট এক গ্রকার সম্মত হ'লেম । আহা নেই 
মুখখানি সেকি ভোলবার ! সেই মুখের হরিধবনি সেকি ভোল- 
বার ! হবে না- পারবো না। দৈত্য বলে কি এত কঠিন হৃদয় ? 
কিন্ত পরিণাম ফল কিরূপ দ্ীড়াবে ? পরিণামে নিশ্চয় অনর্থোৎ- 

পত্তি হবে। হয় তো শাপানলের জ্বালার উপর পুনঃ শাঁপানল 

নি 

উল 

টি 



পুর ্ 
৫ শ্রীকুষ্ণের গুরুদক্ষিণ! বা শঙ্ান্ুর-বধ শীতাঁতিনয় । 

বুক পেতে নিতে হবে । আমি অনম্পস্ত হ'লেই গুরুদেব নিশ্চষ 

ক্রোধান্ধ হ'য়ে উঠবেন । তাহলেই ঘোর সর্জনাশ ঘটবে । 

কি হবে-কি হবে! দীনবন্ধু হরি! এ বিষম সঙ্কটে কিরূপে 
পরি দয়াময়? হে দীননাথ ! হে ভব পথপ্রদর্শক! আমাকে 

সুপথ দেখিয়ে দাও -_আমি ঘোর শঙ্কটে পতিত হ'য়ে তোমার 

তারণ কারণ অভয়চরণ স্মরণ ক'র্ছি । 

গীত। 

নিতেছি ম্মরণ হরি তব চরণে । 

ঘুচাও অস্তরেব বেদন মধুহ্ঘন উপায় বিধানে ॥ 

তব চরণ ক/ল্লে ম্মবণ, 

সব্বাপদ হয বিমোচন, 

বিপদ ভগ্তন হে নাবাষণ কব পার নিজগুণে। 

প্রীণাধিক খষিস্থতে ন্েহ ব্দ্ধনে-_ 
বেধেছি হে আমব! তারে অতি যতনে, 

কোন প্রাণে কেমনে তারে, 

নিজ স্বার্থ পাধন তরে, 

বিনাশিব আপন করে অমুল্য দে রতন জীবনে ॥ 

একি হ'লো ! একি হ'লো ! কর্ণকুহরে কে যেন ব'লে__ 

শঙ্খাস্র ! গুরু আজ্ঞা! হ'তে শ্রেষ্ঠাত্ঞ। ব্রন্মা্ডে নাই | অবিচার্ধ্য- 
ভাবে গুরু আজ্ঞা পালন কর। কার এরূপ অনুমতি 2 একি 

লক্ষ্ীপতির আদেশ ? হবে--সেই করুণাঁময়েরই এরূপ কঁরুণ। 

নম্তর! ব্রন্মহত্যা তবে পুণ্য ! ব্রহ্মহত্যা করে এ দানবাঁধম, 

শঙ্খান্থর নিষ্পাপ হবে ? কিছুই জানি না হরি, কিছুই বুঝি না-- 
তুমি কে-- তোমার কার্য কি, কোন, পথে তোমার স্থিতি, 

পৃ - 
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মি এসডি এপ. 

৫ 

শ্রীকৃষ্ণের গুকদর্ষিণ। ধা শখ্বান্থব-বধ গীতাভিনয | ৫৭ 
সপ পাপেীনসক 

ফোন পথে তোমার গতি-তার তত্ব কিছুই রাখি না। ভুমি 

যে পথে নিয়ে বাগ দেই পথে যাই- তুমি ক্রীড়ক আমি ক্রীড়া- 
পুত্বলী । মন ! কঠিন হও-আঁদরের ধন মধুমঙ্গলকে পর পুক্র 
ভাবো- শক্র ভাবো । নয়ন! স্রেহদৃষ্টি দুরে ফেল, শত্রতার 
চক্ষে মধুমঙ্গলেব প্রতি চাও-নবীণ শিশুর সুধাঁধবে মধুব 
হাসিতে আর ভুলো! না। কর্ণ! বধিব হও, মধুমঙ্গলের প্রাণ 

জুড়ান কথা যেন আর তোমার কর্ণকুহরে পুঁবেশ কবে না 

সে টাদমুখ নিঃত্যত হরিধ্বনি ধেন বিষ বর্ষণবৎ্ৎ তোঁমাঁর কর্ণে 

যাতনা দেয় । কর! থরথর কম্পিত কেন ? মধুমঙ্গলেব শির- 
চ্ছেদ ক'র্তে হবে, দৃঢ় হও _দু্ষর ভেবো না। রনন! ! সরব 

কথায় আর তুমি মধুমঙ্গলর্কে ডেকো না! কাছে এলে তীব্র 
বাক্যবাথে তার কোমল হদয়খানি বিদ্ধ কর। আজ হ'তে 

এক বৎসর সময়! এর ভিতর এ পাঁধনায় দিদ্ধিলাভ ক'র্তে 

হবে । অক্ষম হ'লে ঘোর সর্ধনাশ ! ভাল, এখনি এক বিষয়ের 

পরীক্ষা ক'রে দেখি । কর্কশকণ্ঠে মধুমঙ্গলকে ডাকতে পারি 
কি না দেখি । (চিস্তা) তাইতো--ককশকণ্ঠ কিরূপ তা যে 

মনে আসছে ন1। শ্বরটাকে রুম্ঘ্স করে ডাকার নাম কর্শকণ্ঠ ! 

আচ্ছ!-- এইবার ডাকছি। (ন্ষেহপূর্ণ কথায়) ওরে ছুষ্ট ছেলে 
মধুমঙ্গল 1* শ্রইতো। হ'লো ? হয়েছে কি? ঠিক্ বিক্লুত ভাবে 

ডাকা হ'য়েছে কি? হয়েছে বোধ হয়। , 

*  (গাঁহিতে গাহিতে মধুমঙ্গলের প্রবেশ |) 
গীত। 

কে বোঝে লীলাময় লীলা লীলাখেলা" বোনা দত্ত | 

অনস্ত আকাশ, দেখ না! প্রকাশ মহিমা! আভাস কিছু জানায় ॥ 

নীল সাগর নীর, অধিক্প ধীর সমীর, প্রাণে শান্তিধার সদা বিলায়। 
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৫৮ হ্ীকষ্েব গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুর-বধ গীভাভিনয়। 
জপ পা পা স্পা এ 

্ঃ 

জগত সুষমা, তপন চন্দ্রমা, অনস্ত মহিমা জগতে দেখায় ॥ 

কুষ্থুম দলে দলে, পুর্ণ পবিমলে, জলে শ্থলে সদা শোনা পায় । 

পাখী মুখে গান, সুধাময় তান, জাবিতে বাণ গলিয়ে যায় ॥ 

কে আমি দেখ না, কিছু যাঁয় না জানা, আমিই বুঝি না আমি কে হায়। 

কাব পুভ্র হ'ষে, ভবেভে আয়ে, ভাসিয়ে ভাসিয়ে সতত বেড়াই ॥ 

মধুমঙ্গল । পিতা ! পিতা ! হরিমন্দির পরিক্ষার ক'রেছি, 
সচন্দন ভুলপীপত্র দযত্বে রেখেছি । চলুন পিতা ক্ুষ পূজার 
সময় হয়েছে, পিতা পুক্র মিলে আণে প্রাণে মিলাইয়ে, আপনার 

ছেড়ে হরির হ'য়ে হরের হুদয়ানন্দ ধন হরি চরণ পুজায় নিযুক্ত 

হুইগে চলুন | 

শঙ্বাস্ুর । সব গেল, প্রতিজ্ঞাদি কোথায় ভেদে চলে গেল। 

বাপ মধুমজল ! প্রাণাধিক মধুমঙ্গল ! আয় বাপ একবার বক্ষে 

আয়, এ যাভন। পীড়িত বক্ষ তোর স্পর্শনে যাতন! মুক্ত হোক । 

(ক্রোড়ে গ্রহণ করতঃ স্বগতঃ ) এই মুখখানি-এই টাঁদমুখের 

মি হাপিটুকু--এই বদনবিধু নিঃস্থত মধুমাখা! কথাগুলি-_-এ সব 
হারাবো | না না নাত হবে না, আমি কোটী কোটীকল্প এই 
ধনকে ল'রে সাথর-গর্ডে বাস করবো, কদর্য দানবসূত্তি দানব" 
ভাঁবই আমার পবিত্র দেবমুত্তি ও পবিত্র দেব ভাব। আমি 
চাই না পূর্ব গন্ধরাদেহ ধারণ ক'র্তে চাই না, গুরু আজ্ঞা 

উল্লঙ্ঘন হয় হোক্। | 

মধুমঙ্গল | পিতী। ! 'অন্যমনে কি চিস্তা করছেন ? চিন্তাঁমণি- 
চরণ চিন্তার সময় হ'য়েছে, চলুন পিভা পরমপদ্দে আশ্রয় নিয়ে 
চরম কালের বিপদ ভয় হ'তে মুক্ত হবেন চলুন । | 

শঙ্খাসুর | চল বাপ্। 

| মধুমঙ্গলকে কোলে লইয়া শঙ্বাসুরের গরন্থান। 

সা 



তৃতীয় গরভাঙ্ক। 
রি 

অবন্তীনগর | 

"আহি 

নান্দিপনী মুনির গৃহ'পাশ্থ | 

(কাঁভ্যার়ণ ও জাঁধালীর প্রবেশ ।) 

জাবালী । কবেযষেসে সুদিন আসবে কাত্যায়ণ, অনুক্ষণ 

আমি তাই ভাবছি । 

কাত্যায়ণ । তুমি ভাবছে ভায়া, আমি বিষ্ণুর শিরে তুল শী- 
পত্র পর্যন্ত চাঁপিয়েছিলাঁম | 

জাঁবালী । আঁর সহ্য হয় না ভায়া, এ কষ্ট আঁর সহা হয় না। 
লেখা পড়া শেখার নামতো। লবডঙ্কা, কেবল পুম্পচয়ন, গোচারণ, 

গো-দোহন, কাষ্ঠছেদন ইত্যাদি কার্যেই দিনটা কেটে যায় । 

* কাত্যায়ণ। তাও কি প্রকারে, অনাহারে | সব সহ্থা যায় 

ভায়া পেটের ম্বালা আর সহ যায় না। দেখ না কিচেছার। 

ছিল কি হঃয়ে দাঁড়িয়েছে । 

জাবালী । জাঁধে কি দাড়িয়েছে-খাদ্য কি না হরিতকী 
আর বয়ড়াঁ, ময়রার জিনিস তো। কখনও চ*খে দেখলাম না । 

কাত্যায়ণ । ভায়া হে! এই ভব ষক্ত্রণা আর কি--শান্তে | 
বল্ছে। 

| জাবালী। থাম থাম, আর শাস্ত্র কথা এনো না ভায়া-- 
1 শান্ত্রটা গরিব গুরবে! বাদুনদের পক্ষে গাঁণঘাতী শাস্ত্র বিশেষ 1 

মগ 

পু. 
০১ 



ররর 
নূর শ্রীরুঞ্ের গুরল্দক্ষিণা বা শঙ্াস্তুর-বধ গীতাভিনয় । 

পাট পি পপি পপ 

এই দেখ না কেন শাস্ত্র অধ্যয়ণ ক'র্তে এসেই অকালে প্রাণ 

হারাতে বসেছি । 

কাত্যায়ণ । তাইতো ভায়া কি করা যায়, স্পষ্টাম্পষ্টি বলে 
যে একটা চটাচটি ক'রে ফেলবো - দেশে চলে যাবো, তারও যে! 
নাই-স্পইবাদী হ'তে গেলেই অদ্ৃষ্ট বাদী হ'য়ে উঠবে, শাপের 
চোঁটে শেষে প্রাণটাও বুবি বা যাবে। 

জাঁবালী । সে কথাও বড় মিথ্য। নয় ভায়া, মনে আছে তো 

অগ্গিরা বাড়ী যাবার তরে জেদ ক'রেই শাপাঁনলের জ্বালা বুক 
পেতে নিয়ে সহ্য কণ্র্ছে। 

কাত্যায়ণ। হাষ হায়! এ জীবনটা বিফলেই গেল । আর 
কও ঘুচবে না, দেশেও যেতে হবে না। 

জাবালী। চল এখন গোষ্ঠে গমন করা যাক । 

কাত্যায়ণ। গুরুদেব ম্যার়পথে ভুলেও চলেন না । আমরা 

ব্রাহ্মণের ছেলে, গ্রোচারণ কি আমাদের কায ? কুঞ্$ বলরাম 
শুন্তৈ পাই গযলার ছেলে, গোচারণ ওদের জাতীয় ব্যবসা 
ওদের যদি এ কাষে ব্রহী করান, তাহ'লে অত্তি উত্তম হয়, 
তা না হ'য়ে নে ভার আমাদের শিরে। ৃঁ 

জাবালী। হায় হায়, রাঁম কানাই গোচারণে যাবে । তারা 
দুটি ভাই গুরুঠাকুরের ছুটি নয়ন বিশেষ । 

কাত্যায়ণ। ও সব ভাগ্য রে ভাই ভাগ্য । এখন চল, 

আমাদের কাষে আমরা যাই । 
| উভয়ের প্রস্থান । 

( সান্দিপনীর প্রবেশ 1) 

নান্দিপনী । এ রাম ক্ষণ কে ? চৌষটি বিদ্যায় নিপুণ আমি, 
আমি ব্যতীত মানব সংপারে চৌবণি বিগ্যায় সুপপ্ডিত আর কেউ 

৮ রর 
্ 

রি 
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শিপ | পপ পা আস শপ আস পাপ শাকপিপান স্পা পপপিস্পাপা পপি পাপাপিশা পিসি শি পি ্াাশিপীপাীশিপটী পপ পাপা শম্পা 

হ'তে পাবেন নি । ন্বয়ং বিদ্ভাদেবী আমায় বলেছেন “খষি 1” 

তেহং অহং ! সেই পাঁন্দিপনী আজ ভীত- স্তম্ভিত এবং লজ্জিত ! 
কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ! রাম কৃষ্ণ চৌষটি বিদ্যা অনায়াসে চৌষটি 
দিবসে হৃদাত করেছে । কোঁপিলের শাঙ্্যযোঁগ যা আমি স্থলে 

স্থলে বুঝতে পারি নে, কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুদ্বয় আমায় বুঝিয়ে দেছে। 
দেবশক্তি ভিন্ন নর-শক্তির এতদূর সাধ্য হ'তে পারে না। যাই 

হক আমি জানতে চাই কার এ ছলন।? বিগ্যাদেবীর ধ্যানে 

চিত্ত নিবি করি । (ধ্যান ও ধ্যানে জানিয়।) অহং ধন্য ! 

অহং ধন্য ! এ যে শিষ্যরূপে জগৎ শুরু অনস্তদেবকে সঙ্গে লয়ে 

আমায় কুতার্থ করতে এসেছেন । ফান্দিপনী ! তোমার অধ্যা- 

পন] কার্য সার্থক হ'লে! জ্ঞানময় গোবিন্দ তোমায় গুরু সম্বোধন 

ক'রেছেন | কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষষ, আমি জগন্নাথকে যে অশ্ষে 

যাঁতন। প্রদান ক'রেছি । যোগীগরণ, যে চরণ হদ্দিপদ্ধে রেখেও 

কোঁমলপদে ব্যখা লাগবার আশঙ্কা করেন, আমি কি না নীল- 

নীরদ-নিন্দিত নীলেন্দীব্বর তুল্য সেই নীলকমলের কমল পদদ্বয়কে 
কুশান্কুরপুর্ণ ক্ষেত্রে গো রক্ষার্থে নিযুক্ত ক'রে ক্ষত-বিক্ষত 

“করেছি । এই মহান্ বিশ্ব, ফলে, ফুলে, গঙ্গাজলে ধার শ্ীপদ 
পুজ1 করেন, আমি কঠিন মাটিতে বিচরণ করিয়ে তার সেই 

শ্ীপদে কি কষ্টই না দিয়েছি £ কমলা কমল করে বে প্রীঅঙ্গ 
সেবা ক'রে জীবন বার্থক জ্ঞান করেন, আমি নেই বরাঙ্গে 

নির্দয়ভাবে কত বেত্রাঘাত ক'রেছি। তদ্বাতীত অনাহারে 

রেখোঁছ, অনস্ত যাঁতন] দিয়েছি । ভব শ্ষধা ধার নামে দূরে 
যার, সেই ভব ক্ষুধাহারী গোলকবিহারীকে আমি ক্ষুধার স্থালায 
কাতর ক'রেছি। হায় হায়! করতলে কোহিনুর পেয়ে আমি 
তারে কাচখণ্ড ভ্রমে অনাদর ক'তে আসছি । দ্বীনবন্ধু হে ! 

কী 
ফট 

£1 ধু ঙ্ ঙৎ 

৭ ন্ + $ ্ ৫ 
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পাপনাশন পাঁতকী তারণ হে! এ পাপের শান্তি হবে 

কিনে ? 

গীত। 

কিসে হবে হব্রি এ পাঁপমোচন । 

€ আমি ) ভাবি নীবদ-বরণ তাই অন্ুক্ষণ ॥ 

তব চরণ কবিষ্ে প্ররণ কালেব শাঁসন জীব এড়াক, 

( আমি ) সেই শ্রীচরণে দিয়েছি যাতনা তোমার মধুস্থদূন | 
কমলা কমঙগ করে কবেন যে অঙ্গ সেবন” 
( আমি ) সে কমল গায়, বেত্রের ঘায় দিয়েছি কত বেদন ॥ 

ভব ক্ষুধাহ।রী ভবের কাগ্ডাবী ভবঙ্ষুধা তব নামে যাঁয়। 

€ আমি ) ভ্রমেতে মজিয়ে, খেতে ন! দিয়ে রেখেছি তোমায় অনশন ॥ 

মূঢ সান্দিপনী, এ পাপের শান্তি নাই । ভগবান পদে অপরাধী 
হ'য়েছ--শাস্তি কোথা ? না না, কি ব'ল্ছি? ভগবানের একটি 
নাম দয়াময়, তিনি পাপী ভাপী সম্তভাপী বিলাপীজনকে চরণ হ'তে 

দুরে ফেলেন না । যে ধত পাপী হোক, পাপহার' তার পাপ হরণ 

ক'রে থাকেন। কৃষ্ণ! তুমি তো অন্তর্ধযামী, অন্তরে জানতে 

পারছে, সান্দিপনী তোমার নিকট জ্ঞান কত অপরাধে অপরাধী, 

নয় । ভুমি ভোমার মায়া মহাজাঁলে বেঁধেছ, তাই আমি তোমায় 

চিন্তে না পেরে অন্যায় পথে চ'লেছি | জ্ঞানময় ! তোমারই তে। 
বিধান, বে জ্ঞানপাপে পাঁশী তারি ভাগ্যে নরক ! যে অজ্ঞানক্ত 
পাপে পাপী তার পাপ গণনীয় নয় । বাঁঞ্চাকল্পতরু । আজ হ'তে 

তুমি আমার গুরু! আজ হ'তে সান্দিপনী "তোমার একটি জ্রান- 
বিহীন শিষ্য 1 আজ হ'তে আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবো না, 

গুরু বলে পুজা ক'র্ৰেো । আজ তোমায় আর উচ্ছিষ্ট দেবনা, 

আজ হতে তোমার উচ্ছিষ্ট মহাঁগ্রাদ মনের আনন্দে গ্রহণ 
| 

র্ 

পিপিপি স্পা পাপ চার হস্মরওস্্ ৮ 

ৃ 
৮. ট 

% 



১ শপ পাপ পা সপ পপ পম কপ এপ উপ সপ ০ সপ পা 

ঙ 

শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণ| বা শঙ্খাস্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় | ৬৩ 

করবো । যাই- ত্রান্মণীকেও এ সম্বন্ধে সতর্ক করি । (খমনোৎ- 

যোগ) এ যে পত্বী এদিকে আনছে । 

( হুমনার গ্রবেশ |) 

ন্থমনা1 | বলি, তুমি এখানে এসেছ, সেখানে পাঠশালে 
ছেলেগুলো যে দশহাত মাী নামিয়ে দিলে ) 

সান্দিপনী। কেন রাম কৃষ্ণ কোথা ? তাদের উপর যে 
অধ্যাপন। ভার দিয়ে এসেছি । 

সুমনা । আঃ তোমার অধ্যাপনার মুখে ছাই ! সে রাম 

কানাই কি সহজ ছেলে? ভারা আবার সব কণ'র্ভে বেশী ছু, 

দেখে! গে- তারাই ছেলে গুলোকে মাতিয়ে দিয়েছে । 

সান্দিপনী। ভাল তার নব কি ক'চ্ছে? 

সুমনা । লেখ পড়া ছেড়ে দিয়ে রাজ রাজ খেলাচ্ে। 

সান্দিপনী । রাঁজ। রাজ খেলা ? এতো কখন শুনি নাই। 

ভাল পত্বী, রাজ। রাজা খেল। কি ? 

সুমনা । ওগো! রাজা যেমন রাজপাঠে বসে, পাশে পাত্র 

'বসে, আনে পাশে প্রজ1 পাঠক বসে, এও তেমনি একজন রাজা 
হয়েছে, তার পাশে পাত্র বসেছে, চারিধারে লব প্রজা পাঠক 
বনসেছে।, 

সান্দিপনী | বালকের এটি নুতন খেল। ! ভাঁল পত্বী রাজ। 

হ'য়েছে কে? 

স্থবমনা। কেন রুষ্ঞ | 
, “সান্দিপনী | পাত্র হয়েছে কে? 

স্গমনা । বলরাম । 

সান্দিপনী। আর প্রক্কৃতিবন্দ ? 
ক রি 

ঃ ক 
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শা পীশীিশীতি শপে পপ শা পপ পপ আপ শিস 

সুমনা । বুক, জ্যোতিষ, শ্রঙ্গী, শানম্তশীল, প্রভাকর ও দ্িবা- 

কর এরা কেউ দ্বারবান হয়েছে, কেউ প্রজা সেজেছে, কেউ বা 
যোড়হাঁত ক'রে “মহারাজ কৃষ্চচজ্ের জয়-_মহারাজ কঞ্চচক্দ্রেব 

জয়” ব'লে টেচাচ্ছে, তুমি এত কাছে রয়েছ, শুনতে পাওনি ? 

সান্দিপনী । না পত্বী না। আমি শুন্তে পাবো কি 

আমার অন্যদিকে মন ছিল। 

আুমনা | তা বেশ, চল এখন তাদের লেখাবে পড়াবে চল । 

আঁহা-পরের ছেলে সব, লেখা পড়া শিখতে কত দেশ দেশান্তর 

থেকে এসেছে । 

সান্দিপশী। আব লেখা পড়া শেখাঁবো। পত্বি! ছেলেরা 

সব কুচকে রাঁজা ক'রে আর কি কর্ছে তাই বল। 

স্থমনা। ওমা তোমার কি ভীমরতি হ'লো নাকি £ 

ছেলের কি খেলাচ্ছে -াঁই বুঝিয়ে ব্ল্বেো! । একি কথা ! 
সান্দিপনী। আহা বালকগণ ! তোমর। ধন্য ! তোমরা আজ 

জগতের রাজাকে রাজ ক'রেছ ! 

সুমনা । ওমা দেকি বল গো ? তুমি খেপলে নাকি? 

সান্দিপনী। সুমনা ! আমি ক্ষেপি নাই । তুমি বল দেখি, 
মহারাজ কষ্চের দরবারে কি বিচার হচ্ছে? 

সুমনা । নর্ধনাশ ! সর্বনাশ ! ছেলের সঙ্গে বকে বকে 

ঠিক এর মাথা গরম হ'য়ে পাগল হ'য়ে খেছে | 

বান্দিপশী। পাগল হ'ই নাই সুমনা_পাগল হ'ই মাই। 
পাগল করবার জিনিষ নিকটে আছে সত্য-কিন্ত সে সৌভাগ্য 
ঘটে নাই । তুমি বল -কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হ'য়ে কি বিচার ক'চ্চে? 

সুমনা । দে ছেলে খেলার কথা শুনে তোমার কি হবে? নে 
ছেলে খেলার কথ। নয় উন্মাদিনী সে বড় বিষম খেলার খেলা | বল। 

পর চুপি 
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সুমনা । আমি কি তাদেব সব কথা শুনেছি ? 

সন্দিপনী । যা শুনেছ তাই বল। আমি তাই শুনবো, 

তাই বুঝবো! ॥ ব্ল পত্বী ৰত্য বল। 

সুমনা ॥ প্রথমে বলাই কানাইকে বলে _ মহাবাজ ! পৃথিবী 

| বড যাতনা পেষে আপনার নিকট এসেছিল । সে কথায় ক্ষ 
. ব'লে -পুথিবীর যাঁতন। কিসের ? বলাই ব'লে-_মহারাঁক্গ ' ধরার 
| বুকে আব অন্থুবের পদাঘাঁত সময হম না। অস্ুবগণ বড় ছুবন্ত 

ভুর্বাত্ত হ'যেছে, তাদের শানন বা নিধন ন] ক'রূলে ধবিত্রী আর 
গুথিবী ধারণ করতে পাবৃবে না | তাতে কানাই ব'লে -এ কথা! 

সত্য কথা । প্রথিবী ষথার্থই বড় বাঁতনা পাচ্ছে, আমর হাতে 

শাননদণ্ড থাকতে আম।র এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয় । 

এই বলে কানাই ভাবি রেগে উঠলে।। দেখ দেখ নেই সময 

আমাৰ মনের ভাব কেমন এক বকম হ'য়ে থেল। মনে হ'লে। 

যেন কানাষের গায়ে কত শত শিবমূত্তি, কত শত চভুম্সরখেব 
চেহাঁর। ফুটে উঠলো । 

সান্দিপনী । ভাগ্যবতী ! তখন কুক্ণঙ্গে আর কি দেখে- 

"ছিলে বল ? 
সুমনা । কৃষ্ণের দেহে তখন আর কিছু দেখি নাই, তারপর 

কানাই ফন দেখতে দেখতে কোথায় লুকালো । 

সান্দিপনী । তারপর ? 

স্থমনা | তারপর আমি তোমার কাছে ছুটে এলাম । 
*সান্দিপনী। পদ্বি! স্বামির আজ্ঞা পালন ধর্্দ কি অধর্ধ্দ? 

» * জুমনা । তোমার কেমন কথা? স্বামীর কথা রাখ স্ত্রীর 
মহাধন্ম তা কে না জানে ? 

নান্দিপনী। তুমি আমার কথা রাখবে ? 

পপ-4৫7 পাটা 
(8... 
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নুমনা। তুমি ঠিক খেপেছো।। বলি তোমার কথ। রাখবে! 
না! তো কার কথা রাখবো ? 

সান্দিপনী। পত্বী! পত্রী! রামক্ঞ্কে আর মানুষ ব'লে 
মনে ভেবো না। আর তাদের তাচ্ছিল্য করো না, আর | 

তাদের উচ্ছিই দিও না । 
সুমনা । হেগা, রাম কষ কে £ 

সান্দিপনী। রাম অনম্তদেব, কৃষ্ণ সত্য-সনাতন নারায়ণ । 

সুমনা । বল কি খষি ! কৃষ্ণ পুর্ণ ভগবান ? 

সান্দিপনী । হা পত্রী, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 

ল্ুমনা | তবে কি হবে খষি? 

সান্দিপনী। কিসের ? 

স্রমনা । আমাদের পাপের ? আমরা যে তাহ'লে কমল- 

লোচন ক্ুষ্ধের নিকট অশেষ পাপে পাপী পাপিনী । 

সান্দিপশী 1 চিন্তা কি পত্তী, কুষ্নাম স্মরণে যখন পাপ যায়, 
তখন কুষঃ ম্পর্শনে বা কৃষ্ণ দর্শনে পাপভয় রবে কোথায় ? 

সুমনা । আহ! ! নারায়ণ না হ'লে নরের কি অত রূপ, 

গুণ, অত মিষ্ট কথা হয়? কৃষক যখন মা কলে ডাকে, তখন ' 
ব'ল্্বে। কি শ্বামিন আমি আমার মধুমঙ্গলকে পর্য্যন্ত ভুলে যাই | 
আহা--কথা নয় তো সুধা । 

সান্দিপনী । এ না রাম কুঝ আন্ছে ? 

সুমনা | হা-তারা ছুটি ভাই বটে। রূপে চারিদিক 
আলো করে আমছে। 

(কৃষ্ণ ও বলরাঁমের প্রবেশ |) 

রুঞ্চ ও বলরাম | (উভয়ে সমস্বরে) গুরুদেব ! প্রর্থাম 

হই | 

৫১ ট লু 
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| সান্দিপনী । আর কেন ছলনা । ছলন] ছাড় না হরি, কাঁকে 
গ্রণাম করতে মনন কনে? কে তোমার গণম্য ? ওহে 

জগতাগ্রগণ্য ! তুমি যে ত্রিজগতেব প্রণম্য | 

ূ কুঝঃ | গুরুদেব ! আঁপনাব কথায আশ্চর্য্য হ'লাম। 

| সান্দিপনী । ওহে মাধব । তুমি যদি জেনে শুনে বুষেও 

| বল আশ্চর্য্য হ'লাম | তাহ'লে আর উপাষ কি? 
ৃ 

ৃ 
বলরাম। গুরুঠাকুর কি অকন্মাৎ বারুরোঁগ প্রস্থ হ'লেন 

নাকি? 

সান্দিপশী। অনস্তভদেব ' তোমার ভাগাবে যে রত্ব রয়েছে, 

। ভিক্ষা! করি, & ধন আমায় জন্মের মত ভুমি দাও, আমি নর্ক- 
ব্যাধি হ'তে বিষমুক্ত হবো | 

| বলবাম | প্রাণাধিক কৃষ্ণ ! দ্বিজ-ছিজপত্বীর নহসা এ প্রকার 
ৰ ভাব ঘটলে! কেন ? 

| ক্কষ্ণ। দাঁদা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না । 
ৃ সান্দিপশী । আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শীনাথ । হাহে লোকা- 
| তীত লম্ষ্ীপতি ! এ দীন প্রাঙ্গণের সনে এ ছলনা কেন ? হৃষি- 
ূ কেশ ! ছলনা ক'রেছ, ক'রে আপনিই কষ্ট স'য়েছ । এ শ্রীঅঙে 

বেত্রাঘাত, এ ঞ্পদে রক্তপাত পর্য্যন্ত হ'যেছে। 

| কক । গুরুদেব ! শিষ্য সেবক গুরুপদে সতত নন্নত। 
আশীর্বাদাকাজ্জী জনের প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ ক'রূবেন 
না। 

"্নান্দিপনী । ঞ্নতে ক্লেশ পাও হরি? 

* বলরাম । মুধু ক্েশ নয় গ্ররভো, অসঙ্গলেরও ভয় করি | 
সান্দিপনী। হলধর ! অমঙ্গল কার হবে? 
বলরাম । কুফ্ণের? 

"কী. পাপ হা 

র্ 
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নান্দিপনী | ফঁঞঝ্ের যদি অমঙ্গল হয়, তবে কার নামের 

জয় দিযে অমঙ্গল ক্ষয় হয়? রাম! অমি বুঝেছি, তোমরা যে 
মানব সন্তান নও তা ধ্যানে জেনেছি । মাংখ্য, পাতগ্ল, মীমাং- 
নক ন্ঠায়াদি যেরূপে হদষশ্থ ব'লে, ভাই দেখে আমার অন্তরে 
সন্দেহ ছায়। পড়লো, চৌফট্ি বিদ্তা চৌষটি দিবসে শিক্ষা ক'লে, 
যা ন্বয়ং বিদ্যদেখী পারেন না, অবণীলাক্রমে ভোমরা দে অত্যা- 
শ্চধ্য কাধ্য সম্পন্ন ক'লে, তাইতে আমার ঘোর নন্দেহ জন্মালো । 

তাইতে আজ ধ্য/নোপবেশন দ্বারায় এ রহস্য ভেদ ক'রেছি। 

কষ । গুরুদেব ! যখন মমস্ত অবগত হ'য়েছেন, তখন আর 

আত্মভাব গোপন করা বৃথা । বিপ্রেন্দ্র ! পুর্জজন্মে আঁপনাবা 
আমার ভক্ত-ভক্ত ছিলেন! একদিন নমাধিকালে আপনার 

অন্তরে সহনা এই ভাবের উদয় হয়, আপনি মনোমধ্যে চিন্তা! 

কবেন যে, ভগবান হরি সর্কজ্ঞানের আধার ্বরূপ, আমার অভি- 

লাষ-আমি যদি সেই জ্ঞানময় ব্রন্দকে শিষ্যন্ূপে লাভ কণরে 

তার শিক্ষা গুরুপদে ব্রতী হ'তে পারি, তাহলে জীবন ধন্য হয়। 
এই কামনা আপনার অন্তরে অহনিশি জাখরুক থকে, এই সাপ 

পূর্ণার্থে আপনি আমার তপে জীবনকে অনিতবাহিত করেন । 

ধিজরাজ ৷ কামনার ফল ল্োথায় যাবে ? যে, যে ভাবে আমার 

নিকট কামনা করে, আমি নেই ভাঁবেই ত।র ভজন। গ্রহণ করতঃ 
মনোক্কামনা সম্পুবণ ক'বে থাকি । 

সান্দিপনী। অগো-_বাঁধন। পুর্ণের ধন ! তাই এ দীন হীন 

দ্বিজের গৃহে তোমার উদঘ হয়েছে । ধন্য হ'লাম! ধন্য হ'লাম। 

গীত। 
ধন্য হলাম হনি জন্ম কর্ম হলো সফল । টু 

ধন্য তব করুণা দীনে ওহে ভকতবৎসল ॥ 

্ ৮৪ 

এ 
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জন্মে জন্মে যুগে যুগে, 

কনম্মস্তত্রেব সহযোগে, 

বিহব ভ্রীবব ধবামাঝে মাভাষে মন অনুবাগে » - 

যোগে যাগে যোগীজন পুন্জ ও চবণ কমল । 

বুঝছি হবি মনে একান্ত, 
মম প্রতি কপ! একান্ত, 

ভাই শ্রীকান্ত শান্ত দান্ত সখ্য মধুব বাঁৎসল্যাধব, 

পুবালে কামমা এবে নিজ গুণে শীলকমল ॥ 

শপ পাকা পিশাি পিপি পাপে সী 

রুষ্ণ | গুরুদেব ! এক্ষণে অনুমতি হ'লে আমবা দুষ্ট ভাঁষে 

মথুবাধাত্রা কবি । আপনি জ্ঞান সমুদ্র--আপনাব জ্ঞানেৰ কিয়- 

দংশ শিক্ষা ক'বে আমরা অর্ধজন সমীপে নিশ্চয সমাদবত হবো । 

আপনি যে প্রকাঁব সহজ উপাষে আমাদের রাজনীতি, ধর্নীতি 

শিক্ষা দিলেন, এর ছ্বাবায় আমব। অগ্পদিনের মধ্যে ক্লৃতবিদ্য 
হ'যষেচল্লেম। 

সান্দিপনী | জ্ঞানমাতা বাঁকৃদেবী বাব জ্ঞানের সীম। নিরূ- 
পণ ক'রূতে সমর্থ নন, তিনি আজ মূর্খ সান্দিপনীর নিকট জ্ঞান 
শিক্ষা কারে বলছেন ক্লুতবিদ্য হয়েছি । হরি হে! তোমার 
অপার মহিমা । 

বলবাম। প্রভো ! আমরা এক্ষণে বিদাষ ভিক্ষা! ক'র্ছি। 

সান্দিপনী। হলধব ! ভুমি ওরূপ অস্থির হওনা। তুমি 

অস্থিব হ'লে আমি লকন্ষ্ীশ্ববকে এক তিল বাখতে পারবো না। 

কেন্মা, এ নবীন-নীরদ রাজকে তুমিই চালিত কর, তুমি বানুং 
কৃষ্ণচন্দ্র মেঘ। তাইতে বলি অপেক্ষা কর হলারুধ কিছুকাল 
অপেক্ষা কর, আমরা পিপানিত চাতক চাতকিনী । কালমেঘের 

জল পিব ঝ'লে বড় আশ। হ'য়েছে, আঁশায় নিরাশ ক'রো না। 

পঠু-2 শু 



পু. শালা 
ণ৬ শ্রীকঞ্চের গুরুদক্ষিণ। বা শঙ্ঘাস্ুর-ব্ধ গীতাতিনক়র | 

পপি সী শি পপ পিসী শিপ পিসি পতি সপন পপ 

রুষ্ণ । গুরুদেব ! আপনার যদি কোন বাসন] থাকে বলুন, 
আমর অবিলম্বে ত৷ পুর্ণ ক'র্ছি । 

নান্দিপনী । পুর্ণরূপ ! ভুমি যখন নয়ন সম্মুখে, তখন আর 
কোন বাসনা-বিকার নাই হরি । এখন তবে এই বাসনা, নিত্য 

নিত্য যেন এ কালো টাদের শীতল আলোতে প্রাণ জুড়াতে 
পারি । 

স্রমনা । খষি ! খষি! তুমি বে ভাবের কথা ব'ল্ছো, 
তাতে যেন মনে হচ্ছে রাম ক্ঝ্চকে তুমি এখনি বিদায় 
দিবে। 

সান্দিপনী । ভুমি কি ভাবছে, রাম কাঁনাইকে আর বিদায় 

দেবে না? 

স্থমনা । আমর প্রাণ থাকতে আমি ওদের বিদায় দিতে 

পারবো নী । কানাই যখন আমাকে মা বলে ডাকে, আমি 

তখন সব ভুলে যাই । আমার মধুমঙ্গলের টাদমুখ পর্য্যস্ত ভুলে 

যাই । 

রুকু ॥ মা! আপনার মধুমঙ্গলকে যদি আপনি পান, 

তাহ'লে তো আমাদের বিদায় করবেন ? 

সুমনা । আমার মধুমঙ্গলকে আমি পাবো ? আমার হারা- 

নিধিকে আমি পাবো ? আজ দশ বৎসর যে ধনকে, প্রভাসের 
জলে বিসর্জন দিয়ে এসেছি, সেই ধনে পুনর্ধার পাবে। ? 

কৃষ্ণ । আপনাদের আশীর্বাদ আমর আপনাদের হদয়া- 
নন্দ ধনকে আপনার কাছে এনে দেবে । & 

সুমনা । বিশ্বান হয় না বাপ, এ কথা বিশ্বাম হয় না। 

আমার মধুমঙক্গল আবার এসে আযায় মা বলে ডাকবে এ কথা 

কিছুতে বিশ্বাস হয় না । ্ 

ৃ 

ষ ৭ টি & 
টানা সাপ সপ পা পবিস ইনার 
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কুষ । মা ! অসম্ভব ঘটনা কাধ্যে পরিণত না হ'লে মনে 

প্রত্যয জন্মে না-এ কথা নিশ্চয় । 

সান্দিপশী | জগন্নাথ ! তোমার আবার কোন কার্য অবস্কব ! 

ভুমি ইচ্ছা ক'পূলে চক্ষের নিমিষে এখনি কোটী কোটী মধু- 

মঙ্গলেব স্থষ্টি ক'র্তে পাব । 
বলরাম । দেব। আমবা এতদিন আপনার নিকট বিস্তা 

শিক্ষা কলেম, ধন্নত আপনি বাম কৃষ্ধের নিকট গুরুদক্ষিণ। 

পাবার অধিকারী । আমব। প্রতিশ্রুত হ'ছ্ছি, আপনার গুরু- 

দক্ষিণ। স্বরূপ আপনার মধুমঙ্গলকে আমর। এনে দিব । 

সান্দিপনী । রাঁম। এতো! অতি সামান্য দক্ষিণা, রাম 

রুষ্ণের গুরু পান্দিপনীর পক্ষে এ অতি সামান্য দক্ষিণা । 

রুষ্ণ। আরও কি প্রার্থযিতব্য বলুন | 

সান্দিপনী । আমার অন্ত প্রার্থনা কিছুই নাই ক্লু । তবে 
এই প্রার্থনা তুমি যুগে যুগে আমায় কপাকণা দানে কুতার্থ 

ক'বো। আর প্রার্থনা, তোমার বা তোমার নামে যেন 

আমার রুচি থাকে । কৃষ্ণ বল্তে নয়ন হ'তে যেন প্রেমবারি 

দবগলিত হয় । 

রুষ্ঃ 1 দেব! এ গুলি স্বতন্ত্র প্রার্থনা নয়, ক্লুষ্চভক্তের এ গুলি 

আপন হতেই হয়ে থাকে । আপনি আরও যদ্দি কিছু গ্রহণাঁভি- 
লাষ করেন, তবে বলুন, তাই দান ক'রে রাম কৃষ্ণ চরিতার্থ হবে । 

সান্দিপনী । ভক্ত-বাঞ্চাকল্পতরু ! পুনঃ পুনঃ এত যখন অনু- 

রোর্ধাক'রুছো, তখন এই প্রার্থনা কবি--যেন পৃথিবীর ইতিহাসে 

অনভ্তকালের তরে লেখা থাকে, অবস্ভী নগরবাঁনী দীন-দরিজ্র্য 
দ্বিজ,সান্দিপনী জগৎ গুরুর শিক্ষা গুরুপদে নিবুক্ত হ'য়েছিল। 

কৃষ্ণ । প্রভো। ! এও তো স্বতন্ত্র প্রার্থনা নয় | 

স্পেস | 
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সান্দিপনী | আর প্রার্থনা নাই হরি। 

বলবাম। " তবে আমর] মধুমঙ্গলকে আনয়নার্থ গমন করি । 

নান্দিপনী। হলধর ! আমার তে। ইচ্ছা নয়, তভোঁমাদের 

বুগলটাদে নযনাভ্ুরাল করি, কারণ--তোমব! যেখানে, পে স্থানেই 

কোটী কোটী ব্রন্মাণ্-কোটী কোটী মধুমঙ্গল অুমক্ষলে সতত 
বিরাজমান । আঁমার আর মধুমঙ্গলের ক্ষেভ নাই-তবে মধু- | 

মঙ্গল জননীর সনোভিলাষ জেনে তার মনোস্কাঁমনা পুর্ণ কর । 

বলরাম । মা! আপনার মধুমঙ্গলকে আনয়নার্থ আমর। 

তবে যাই । 

সুমনা । কোথা যাবে বাপ, কোখ। যাবে? 

সান্দিপিনী 1 পলী, কুক অক্ষ পানে চেয়ে দেখ দেখতে 

পাঁবে এ শ্রীঅঙ্গে তৌমার মধুমঙ্গল বিরাজ ক'চ্ছে। 

সুমনা 1 টক তবে দেখি দেখি | (কুঙ্ অঙ্গ দর্শন ) স্বামী 
বাক্য সত্যই নো! এ যে-এঁ যে সেই টাদনুখ ! সেই যে, সেই 
টাদমুখের মধুর হালি ! শ্বামিন্! একি দেখলাম ! কৃষ্জ কে? 

নান্দিপশী। ক্রুষ্চন্দ্র বলরূপী। এ জগৎ ভুপ নিশ্বরূপ 
বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যে সতত বিরাজিত | মধুমঙ্গলকে এনে দিয়ে 

তোমার শুন্যকোল পূর্ণ ক'রে দেওয়া ও'র পক্ষে বেশী কথা কি? 
কৃষ্ণ | গুরুদেব ! আমরা তবে সম্প্রতি বিদায় হ'লেম। 

সান্দিপনী । যাও কৃষ্ত। কত স্থানে কত ভক্ত আশাপথ 

প্রতিক্ষা ক'র্ছে, তাদের মনোক্কামন। পূর্ণ করগে । লীলাময় ! 
এক মধুমঙ্গলকে উদ্ধার কর্তে গিয়ে তোমার কণ্ত স্থানে কত 
কার্যযোদ্ধার হবে তা জেনেছি । | 

কৃষ্ণ ও বলরাম লমন্বরে | গুণাঁম হই | (প্রণাম করণ 1১) 

| সকলের প্রস্থান । | 

রঃ ০, 
+ ঠা ৪ 

গজ 



চতুর্থ গভভাঙ্ক। 
তেরা উড 

| 

€ মধুমঙ্গলেব প্রবেশ |) 

মধুমঙ্গল | হরি! হবি! হরিবোল ! হরিবোল। 

গীত। 

হরি বিনা নাই আর গতি, হরি বল মন আমার। 
হরিই ভবন, হরিই ভুবন, হরিই হন বিশ্বাধার ॥ 

হুর্গীতি ঘটিলে অপার, 
হরিই তো করেন নিস্তার, 

যাতনা সাগরে, ক্ষেপনী করে হরিই তে হন কর্ণধার । 

জীব মঙ্গল পরম দয়াল, 

ধরণ নীলকমল তুল, 
মজনা মজনা, পূজনা পুজনা কর না সে পদসার ॥ 

হরি! দয়াল হরি! একবার এসো, একবার দেখা দাও। 
গ্রাণে বড় সাধ হয়, বড় আশা হয়, একবার তোমায় দেখি । 

হরি ! গুলেছি তুমি নিকুঞ্জ ভ্রমণ ভালবাস, তাই “নিকুঞ্জ বিহারী” 
নাম ধরেছ। কু! আমি তাই হৃদয় নিকুগ্ত বড় ষত্ব ক'রে 
নাজিয়ে রেখেছি । সু-ইচ্ছা, সমতি, সু-প্রব্ত্থি গ্রভৃতি কু্ম 
ভূষণী লতিক্ধাকে অতি আদরে বদ্ধিত করেছি । ক্ষ্ক ! নিকুঞ্জ- 

বিহারি! একবার এসে দেখ দেখি, নিকুঞ্জ সাজান হ'য়েছে কি 
ন1? কৈ কৃষ্ণ? কৈ হরি? এলেনা তে1? দেখতে পেলাম না 
তো]? কেন বংশীধর দেখ! দিচ্ছ না| কেন ? জভক্ত মধুম্লের 

পু (দি € ৯. 
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কাছে আনতে ভুমি ভয় পাচ্ছে! ? কেন বলীর মত বেঁধে রাখবে। 

বলে, প্রহরী ক'রে রাখবে। বালে? সে ভয় নাই কুষ্, বলী 
তোমার ভক্ত ছিল, তাই সে বেঁধে ছিল, প্রহরী করতে পেরে- 

ছিল। আমি বালক- আমি অল্পমতি শিশু, তোমাকে ভক্তি 

করতে শিখি নাই । আমি শিখেছি, আমি এই শিখেছি হরি-- 

শুদ্ধ হরিনাম | তাও ক্ুষ্চ, শিখেছি কি ন। শিখেছি তুমি জান । 

ওকি হ'লো-_ওকি দেখলাম ! শুন্টে রত্বাননে উপবিষ্ট ওটি কার 
মৃত! এ ক্ৃষ্ণমূত্তি! এ হরিমূত্তি ! এ মধুমঙ্গলের প্রাণের হরির 
মধুরমুত্তি! আহা এরূপ- মুদ্তিই বটে ! এ প্রাণ আলো কালো- 
রূপে হৃদয় ভরে গেল। কৃষ্ণ হে! হরি হে! ওখানে কেন? 

শুন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট কেন ? তোমার জন্তে তো হৃদয় সিংহা- 
সন অনেক দিন হ'তে পেতে রেখেছি । এসো না হরি! 

বসে। না হরি ! 
গীত । 

এসোনা এসোনা, বোসনা বোসনা, কথাটি রাখন! শ্রীধর। 
পুলকে গোলকে, থাক মনসুখে, হৃদয়ে আসিতে হয় কি ভর । 

শৃহ্যে রতন আসনে, 

কেন বল ন! ওখানে, 

জদয়ে যতনে, রতন আসনে এসোন। হে বংশীধর। 

প্রাণ রতন মহান, 

নন্দ জীবন জীবন, 

যশোদা গোপাল, জগত পাল দীন-দয়াল মুর-হর ॥ 

( দৈত্যপত্রীর প্রবেশ । ) 

দৈত্যপত্বী। হারে মধুমক্গল! তোর কি বাপ খাওয়া র'লে ] 

মনে থাকে না ? হরিনামে কি ক্ষুধা যায়? . 

রর 



ঙি 
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গঁকষ্জের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্থব-ব্ধ গীতা ভিনয় । 

মধুমঙ্গল | হরিনাম যে সুধা মা। যে হরিনামে মজে, 

তাঁর কি ক্ষুধা থাকে মা? হরিনামে ভব ক্ষুধা দুরে যায়। 

দ্বৈত্যপতভী। আহা-এমন হরিভক্তকেও দেবধি হত্যা 

করতে আদেশ দেন। হরি! আমার মধুমঙ্গলকে রক্ষা 

ক'রো গ্রভু । 

মধুমঙ্গল । মা! কি ভাঁবছিলে ? হরিনাম হরি চরণ চিন্ত1 

করছিলে? 
দ্ৈত্যপত্বী। আহা! মধুমঙ্গলের আর অন্য চিন্তা নাই, 

হরি চিন্তাই বাছার আমার সার চিন্তা । মধুমঙ্গল ! আয় বাপ 

ঘরে নিয়ে যাই | কিছু খাসনি কিছু খাইয়ে দিইগে চল । 

মধুমঙ্গল। মা ! আমার খেতে ইচ্ছা নাই। তুমি যতবার 
আমাকে খাওয়াবার জন্য * অনুরোধ কর, ততোবার যদি 

হরিনাম করতে অনুরোধ কর, তাহ'লে আমার তাতে বড় 

আনন্দ হয়। 

দৈত্যপত্বী। ওরে পাগল, দিনরাত হরিনাম করছিস, 
ঘুমাতে ঘুমাতেও হরি হরি বলে ভাকিস, এততেও কি হরিনাম 

“করার সাধ মেটে ন1? 

মধুমঙ্গল । হরিনাম ক'রে সাধ মেটে মা? যে যত হরিনাম 

করে, তার সাধও ততে। বাড়ে । 

দৈত্যপত্ী । চল ঘরে নিয়ে যাই এখন । 

অধুসদল। মা ঘর চেক এ পুষ্প-কানন শান্তিময় স্থান । 
এখনে এলে, মনে আপনাপনি শান্তিময় হরিনামের উজ্জ্বল 

আলোক রেখা ফুটে উঠে । তাই মা আমি এখানে আনি । 

'দৈত্যপন্ধী। ওকি ! ওকি ! নাথ ওরূপ উদম্মাদের মত আস- 

ছেন কেন? | 
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ণ্ শ্রীকফ্ের গুরুদক্ষিণ! বা শঙ্খাস্ুর-বধ গীতাভিনয় । 
সিসি ক পিল ০ কপ পা পাপ আস পপ ক সপ্ত পার 

শঙ্খানুর 

দৈতাপত্বী | 

শঙ্বাসুর | 

পট পতি সস 

( শঙ্বাস্রের প্রবেশ |) 

পত্বি! পদ্বি! 

ঘটিয়াছে ঘোর সর্বনাশ ! 
আনিয়াছে সেই দিন ভয়ঙ্কর ! 

আজসিয়াছেন গুরুদেব করাল বেশেতে | 

লয়ে যাও- লয়ে যাঁও প্রাণাধিক ধনে, 

পলায়ন কর ত্বর! | 

কৈ- কোথা রে মধুমক্গল রতন ? 

হেরি অন্ধকার চারিধার ! 

এত ভয় কেন হৃদয়েশ ? 

বদ্ধ আমি অঙ্গীকার পাশে । 

ছল করি গুরুদেব কহিলেন মোরে, 

শঙ্বাসুর ! দেহ এক ভিক্ষা, 

সরল অস্তরে কহিন্ু খষিরে-- 

হে প্রভো? ! 

'অদেয় কি আছে আপনারে ? 

দেহ প্রাণ মম সকলি সপেছি জ্ীীপদে । 

আর কিবা অভিলাষ ? 

থাকে যদি শিষ্যপাশে হেন কোন ধন, 

গুরুদেব লি যাহ। পাইবেন প্রীতি, 
প্রীতি চিত্তে দিব তা এখনি । 

অহো পদবী ! 

দয়! মায়া হীন কঠোর কঠিন নিরদয় মুনি ! 
কহিলেন সেই শেলনম বাণী-_- 

পু 



৭৮752 
শ্ীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খানুর-বধ গীতাভিনয় । ৭৭ 

পপি 

স্বিকরে নাশ মধুমঙ্জলেরে |” 

বদ্ধ হ'য়ে অঙ্গীকারে ক'রেছি স্বীকার ! 
পলাও-_পলাও প্রিয়ে এইবেলা-_ 

ঢাকিয় অঞ্চলে ও শিশু রতনে, 

গুপ্তপথে কর পলায়ন । 

মধুমঙ্গল। পিতা ! পিতা ! 

কেন ভাব ভয় ? 

কেন হেন কাতরতা ? 

পণবদ্ধ হইয়াছ খষিপাশে 

শ্বকরে নাশিতে আমার প্রাণ ? 

বেশী কথা এ কি পিতা ? 

অবাধে কর প্রতিজ্ঞা পুরণ, 
সচ্ছন্দে দিব গে! আমি প্রাণ বিসর্জন । 

শঙ্বাস্গুর। অবোধ অজ্ঞান ! 

গাণ হ'তে প্রিয় তুই আম] দৌহাকার | 
প্রাণধন ! 

গ্রাণধন সহজে কি দিতে পারে কেহ। 

মধুমঙ্গল | কর্তব্য সাধন তরে যায় যদি প্রাণ, 

তার তুল্য সুখ আর আছে কিব। পিতা ? 
শঙ্ান্ুর | বাতুলত। রাখ রে এখন, 

মার সনে তোর কর পলায়ন । 

মধুমজল। পিতা! 
করোনা গো হেন অনুমতি, 

প্রতিজ্ঞা পাশে হ'য়ে বন্ধ ত্রাক্মপের পাশে, - 
মায়াবশে ক'রোনা বঞ্চনা কু । ূ * 

১৪ 

চি 

জী ক স্পা সি সি লি শত ঝি 

চর দ 
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ক পপ সি পাপা ০ শিরা ৭৩ পিসি পিপিপি শা পিপিপি পপ সপ 
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৮ শ্লীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খান্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় । 

এ প্রবঞ্চনা রবে কতক্ষণ ? 

যোগ চক্ষে হেরিবে যখন-__অন্যায় আচরণ, 
ক্রোধানলে পুর্ণ হবে তাপন হদ্য়,-_ 

ঘটাইবে ঘোর সর্বনাশ ! 

ব্রক্মকোপাঁনল বড়ই প্রবল-_ 

শঙ্খাস্সুর । সে অনলে পুড়িয়া মরিব আমি, 

তুমি যাও পলাইয়ে | 

(নেপথ্য হইতে নারদ ) কৈ--কোঁথ। শস্বাসুর ? 
শঙ্খাম্ুর | এ এলো! এ এলো! 

জ্বলন্ত বিদুযুৎ এ এলো ! 

পদ্ি! এখনও রাখ কথা? 
গেলে না- গেলে না? 

হায় হায়! হারাইন্ু স্সেহময় ধনে । 

(নাঁরদের প্রবেশ 1) 

নারদ । শঙ্থাস্ুর ! এত বিলম্ব কেন ? মধুমঙ্গলকে পেয়েছ ? 
মধুমঙ্গল । দেব ! এই যে রয়েছি আমি। | 

নারদ । বৎস মধুমঙ্গল ! তোমায় একটি কথা বলবো 
গুনবে কি? 

মধুমঙ্গল ! আপনার কথা ক্ঠনবে। না প্রভূ । আপনি ব্রা্মর্- | 

ব্রাহ্মণের কথা না শুমলে জীবন সার্থক হবে কিনে? ৃ 
নারদ | (সম্বগতঃ) আহা1-কথা শুনে মন পবিত্র হয়। 

কিন্ত বিধি লিপিবশে' পাঁধাণে মন বেঁধে ভক্ত শিশু মধুমঙ্গলে, 
বৎস শঙ্বানুরের দ্বারায় নিহত করাতেই হবে । ভগবান এনস্থলে 
বিপর- ছুটি ভক্তকেই শাপ দ্বায় হ'তে রক্ষণ কারুবেন-তবে 

ও 



শ্রীকঞ্চের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খান্ুর-বধ শীতাভিনয় । ৭৯ 
পপর 

ভীষণ উপায় অবলম্বন ছারা উদ্দেশ্ট সফল হবে। মধুমঙ্গলের 

শাপ্ আছে, শঙ্ান্সব হাতে নিহত হ'য়ে ভগবান কর্তৃক পুনজ্জীবন 
লাভ ক”র্বে, আবার শঙ্ান্থুরের শাপ আছে, কৃষ্ণভক্ত হ'য়ে কুষ্- 

ভক্ত ব্রাহ্গণ বালক মধুমঙগলকে হত্যা করে ব্রহ্গণ্যদেব নারায়ণ 

কর্তৃক নিহত হয়ে শাপমুক্ত হবে । আমাকে এ কার্যের যোজন! 
জন্য নারায়ণের আদেশ । কি করি, হরি আজ্ঞা! উল্লঙ্ঘন 
করতে আমার সাধ্য নাই । তাই এ লোমহর্ণ ব্যাপারে লিপ 

হয়েছি । 

মধুমঙ্গল । আপনি কি ভাবছেন দেব? কি কথা ব'ল্বেন 
বলুন । 

শঙ্বাস্ুর । ওরে বৎস! সে বিষম বর্ধনাশের কথা ! সে 

কথা আর তোর শুনে কাজ নাই । 

নারদ । শঙ্মাস্তুর ! নিরুত্রে থাক। 

মধুমঙ্গল। প্রাভু, উনি যাই বলুন ও র কথায় আপনি জুদ্ধ 
হবেন না। আপনি আমার কৌতুহল তৃপ্তি করুন । 

নারদ । বৎস ! যারা তোমার পিতা মাতা, যাদের যত 

ন্ছমি দিন দিন বদ্ধিত হ'য়ে আসছো, তারা কোন কারণে মহাঁ- 
পাপ গ্রস্থ হ'য়েছে। সে পাপরাশি হ'তে উদ্ধার হবার তুমিই 
একমাত্র উপায় । তোমার জীবন দান ভিন্ন তোমার পিতা 
মাতার পাপধ্বংসের কোন উপায় নাই। 

দৈত্যপত্রী । ঠাকুর ! মধুমঙ্গল তো আমাদের পালিত পুক্প, 
আমরা তো৷ ওর জনক জননী নই | 
এ *নারদ। বৎসে! যে ব্যক্তি পালনকর্তা সেও পিতা, যে 
পালনকারিণী সেও জননী । 

অধুমক্ষল । (ম্বগতঃ ) কি শুন্লাম ! আমি এদের পুক্স নই, 



+--২ লাশ 
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সপে 

আমায় পালন করেছেন । আমি এদের পালিত সম্ভাঁন ! তবে 

আমার পিতা মাতা কে? হরি! হরি! একি অদ্ভুত লীলা ! 
নারদ । মধুমল ! এক্ষণে তোমার কর্তব্য কি? তোমার 

প্রতিপালক পিতা বা তোমার প্রতিপালিকা মাত স্নেহবশতঃ 

তোমায় সে কঠিন কথা ঝ্ল্্তে পারছে না। এখন তোমার 
উচিত, তোমার পিতা মাতাকে বুঝিয়ে তোমার পিতার হস্তে 
প্রাণ বিসর্জন কর।। 

শঙ্াস্ূর । না না,গুরুবাক্য শুনিস নে বাপ্্। ওর 

আদেশ পালন করলে আমাদের প্রাণ বধ করা হবে। 

নারদ । শঙ্াসুর ! তুমি জান, আমার নিকট স্বীকৃত হয়েছ 
স্বহস্তে মধুমঙ্গলের প্রাণ বিনাশ করবে । তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে 
বলেছ, আমাকে মধুমঙ্গলের প্রাণ ভিক্ষা দেবে, স্মরণ হচ্ছে 

না? 
দৈত্যপন্্ী। ঠাকুর ! মধুমঙ্গল ধনের অধিকারী সুধু উনি 

একা তো নন, আমিও ও ধনের অংশীদার । আমি সম্মত না 

হ'লে উনি কেমন ক'রে আমার মধূমক্গলের প্রাণ আপনাকে 

অর্পণ ক'র্বেন ? আমি কোন ক্রমে বাছাকে হত্যামুখে তুলে' 
দিতে পারবো না। 

গীত । 

পারিব না কোনরূপে জীবন ধনের জীবন সঁপিতে। 
পারে কি জগতে কেহ প্রাণকে দেহ হ'তে বিদায় দিতে ॥ 

আমর! মরি তাকে পারি, 
এ কাজ করিতে নারি, 

বিপেষে আমি যে নারী নারি এ চামুখ তৃলিতে )- 
নর্তল €্ 

€ 7 

৫ রঙ 

বাজাজ 

্ 



বিফকের- ওরশ বা শঙ্ঘাস্থুর-ব্ধ গীতাভিনয়। ৮১ 

(এতো! সহজ নয় সহজ নয় )( এ বদন বিধু ভূলে থাকা ) 

তিলেক অদর্শন হ'লে যাতনায় প্রাণ যায় বাহির । 

(ড্রহু মরি মরি প্রাণে মরি ) 

(জন্মের মত বব বিন্মবি ) (এ টাদমুখ ) 

ক,রে! না আর হেন আদেশ বলি তাই বিনয়েতে ॥ 

নারদ । তা পারবে কেন? স্বামীসহ এই অঞ্ধকারময় |. 

সাগর-গর্ডে বড় সুখে দিব! যামিনী অতিবাহিত হচ্ছে ? মধুর 
গন্ধর্বভাব ভুলে হেয় দৈত্যভাব এ অতি সুধাময় নয়? আমি 

আবত্ম-ন্বার্থপিদ্ধির জন্য এত প্রাণপন ক"র্ছি কি বল ? 

দৈত্যপত্ী । প্রভো। ! আপনি এখনি ভন্ম করুন । আমরা 
তাহ'লে নকল দায়ে নিক্ষুতি পাই । 

নারদ | আমি ভল্মক'রে তোমাদের ছাই ক'রে ফেলবো, 

বলি তাহ'লে তে৷ তোমরা নিক্ষুতি পেলে, এরূপ ছুর্গতি "তবে 

হবে কিরূপে? 

মধুমক্গল । আপনি জুদ্ধ হবেন না, আমি আমার পিত। 

আাতাকে সম্মত করাচ্ছি। 

নারদ। উত্তম। আমি নিরস্ত হ'লাম। 
'মধুমঙ্গল। পিতা! এ সংসারে আপনার ব'ল্তে কিছুই 

নাই। ভেবে দেখুন, আপনারা আমাকে এত স্বেহ করেন, 
এত ভালবাসেন, কিন্তু আমি আপনাদের কে ? আর 'আপনা- 

রাই "বা আমার কে? আপনার পাঁপ করলে বখন আপনারাই 
স্েপাপের ফলভোগ করবেন, আমি যখন সে পাপের অংশ- 

ভাগী,হবে। নাঞ্দতখন আর আপনাদের সঙ্ধে আমার কি সম্বন্ধ ? 
” ' | পিতা, পিতা। ব'লে ডাকৃছি-_-এটি হাসির কখ। ? কে কার পিতা, 

পহী-_৮:__ - 
রী ॥ি8,, 9. 



দ্র এটা 

প্রীকফ্ের গুরুদক্ষিণা বা শহ্খাস্থুর-ব্ধ গীভাভিনয় । 
নি 

ক ও পপ এপ এপাাপল্পাপ না? এ শাাািপপ পিল তীশিশি শি উনিশ পাশপাশি পাটি পপ পপি তা পলাশ পে পপপসীপ পা পপ ৭ পাপা পপ পাপা শী 

(কে কার মাতা, কে কার পুভ্র, কে কার ভ্রাতা ? সব অলীক-- 

সব মিছা ? আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে যেতে যেতে মায়ার 

বুখঙ্গে পড়ে দশদিন মাত্র কুতক্গ ক'রে চলে যাই, এটি পথের |. 
পরিচয় । পিতা! মায়াকুপে পড়ে আপন কর্তব্য চ্যুত হবেন 1. 

না। দেবষি নারদ উনি মঙ্গলময় মধুস্দন হরির প্রিয়ভক্ত, 
ও"র "্সনুষৃতি মত কাধ করলে পরিণামে দেখবেন অনন্ত সুখের 

অধিকারী হ'তে পারবেন । মায়। ত্যাগ করুন, মায়! শত্রু, মায়া 

জীবের সর্ধনাশকারিণী। 

শঙ্বাসুর । বাপ 'মধুমঙ্গল ! মায়ার জীব হ'য়ে মায়াকে কি 
ত্যাগ করা' বায় বাপ? কে পারে- কে নেরূপ মহাজন ? 

মধুমক্গল । পিতা ! আপনার মনে বল দিলে আপনিই সেই 
মহাজন । 

শঙ্থাস্ুর । আমি পারি নাই বাপ, তোমাধনে মনের বার 
কর্বার জন্য অনেক চেষ্টা ক'রেছি; কিন্তু তা কোনক্রমে হ'লো 
নাবাপ। আমি দেখেছি, আর্মি বেশ ক'রে দেখেছি, মধুমঙ্গল 

ধন প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন- সে ধন কি ভোলবার ? 

সে ধন ভোলবার নয় । ত 

মধুমঙ্ষজল । আপনি যদি ওরূপ বলেন, মার মন তবে প্রবুদ্ধ 
হবে কিরূপে ? উনি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ ও'র মন কোমল । আপ- 

নার উতৎ্নাহ বাক্য ভিন্ন ওর অশান্ত হুদয়ে শোক শান্তির দ্বিতীয় 

উপায় নাই । পিতা ! আমার তুচ্ছ গাণ হেতু ধর্মকর্শে জলাঞ্লি 

দেবেন না । 

শঙ্যান্থর | সতা কিরে প্রাণধন, 

হারাইব তোমা ধনে জন্মের মত? ূ 
] সভ্য কিরে এই চাদমুখ নুকাইবে চির-সন্ধকারে: ? 
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শ্রীরুষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা৷ শখখাসুর-বধ গীতাডিলর । ৮৩ 

হায় রে হায় রে! 

এতদিন ধরি এত যত্বু করি 

পাইনু শেষে এই কল? 

দৈত্যপত্বী। হ1 নিরদয স্বামিন্ ! 

বাঁধিলে হিয়। পাষাণ বন্ধনে এতদিনে ? 

অন্তরের অন্তর প্রদেশে 

ছিল যে ধন অমূল্য রতন 
তাষ বিসর্জন দ্রিলে আজ কালপিঞ%ু নীরে? 

মধুম্গল রে ! মধুম্ক্গল রে ! 

এ বিশ্ব সংসারে আজি হ'তে তোর 

আীয় শ্বজন ফেহ নাই বাপ! 

পিতা শত্রু, মাতা শত্রু, 
আর আত্বীয় ক হইবে ভবে ? ৃ 

মধুমঙ্গল । কেবা শত্র, কেবারমিত্র আত্মীয় স্বজন, 
ভ্রমে পড়ি জীব হয় মায়াঁতে বন্ধন | 
মায়াবশে মা ভোমাকে ডাকি মা মা বলে, 

কিন্তু মাতা দেখ ভেবে কেবা কার ছেলে ? 

এই আছি এই নাই জলবিম্ব মত, 

ক্ষণেকের দেখা শোনা এতে মায়া এত । 

| সম্বন্ধ স্বরূপ হরি অখিলের ধন, 

ৃ সম্বন্ধ ভীহারি পনে তিনিই আপন । 
তার আমি তার কাধ্য সাধিবার তরে, 

কন্দের তরঙ্গে আমি এসেছি সংসারে | 

তাঁর কণম্ম সাক্গ হবে তার কর্মস্থলৈ, 
কর মা বিদায় পুজে হরি হরি ব' জে. 



পৃ 
৮৪ 

পপ পা 

শঙ্খাসুর | 

টু 
শ্রীকফের গুরুদক্ষিণ বা শঙ্ঘাস্থর-বধ গীতাভিনয় | 

স্পা প ভাপা পপ পপি এপ পসপিপপাপি 

বেধেছি মন বেঁধেছি পাষাঁণে, 

গেছে মায়! ভ্রম-ছায়। দূরে পলাইয়া £ 

কেব! পত্ডী, কে পুজ্র, কেহ নহে কার, 
কেন মিছে মায়াবশে, বলি আপনার ? 

গ্রবাহের বারি থ। এসে চ'লে যায়, 

তেমতি আপিয়ে জীব ন্বস্থানেতে ধায় ! 

কত আশে কত যায় অনন্তের পথে, 

' দুরে যাও কুহকিনী-যাইব স্তুপথে । 
কেবা এ মধুমঙ্গল আছিল কোথায়, 
কি কারণে কেমনেতে পাইন তাহায় ? 

কোথা হ'তে এ ঘটন কেবা ঘটাইল, 
আমি কেবা আমা হ'তে কিছু নাহি হৈল। 

বার কার্য তিনি করে আমি তবে কেবা» 
তিনি সব তিনি সুক্ষ তিনি রাত্রি দিবা! 
তিনিই করান কার্য আমি করি তাই, 
তাঁর ইচ্ছ। হোক্ পুর্ণ অন্যমত নাই ॥ 

গীত । 

হোক্ ইচ্ছাময় ইচ্ছা এখনি পুরণ । 

ভার ইচ্ছার বিরোধী হ'তে পারে কোনজন ॥ 

আমি বলি আমি করি, ছি ছি একি ভ্রম আমারি, 

আমি যে কার আমি তারি পাইনা সন্ধান যখন। 

আমার জীবন বলি কিসে, মৃত্যুূপ মহাবিষে, 

ঘিরিবে যখন করালবেশে, তখন দিশে যাবে ছুটে 

ভ্তান থাকিতে জ্ঞান জ্যোতিতে চিনে নাও রে অবোঁধ মন ॥ 
গু ছি 
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দৈত্যপত্বী | 

শঙ্বাসুর। 

দৈত্যপত্ী | 

শ্রীকষ্জেব গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাজুব-বধ গীতাভিনয় | ৮৫ 

ফুবালৌ আশী-_- 
ফুরালে। ভরা, 

গ্রাণধনে হারান নিশ্চয় | 

স্বামিন্! শ্বামিন্ ! 

পদে ধরি, মিনতি কবি, 

কিঙ্করীর রাখ প্রভু এক অনুরোধ । 

কি করিবে অনুরোধ ? 

চাঁবে বুঝি তনয়ের প্রাণ তিক্ষা ? 

দিব না দিব না তাহ! প্রণয়নী-_- 

হ"য়েছি পাষাণ আমি, 

হও তুমি হে পাষানী। 
ধর খড্গা, ধর অপি, 

বিনাশ বিপ্রস্থত প্রাণ । 

গুরু আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা ভবে, 
কর কর গুরু আজ্ঞা পালন হে এবে, 

রাখ রাখ গুরু আজ্ঞা বলবান এ ভবে । 

কর নাথ ব্রন্মহত্য। ব্রাহ্মণ বচনে, 

ষাঁও গভীর নরকে পত্বীগণ সাথে, 

. আোতেব বেগ বেগে বয়ে যায় 

বল কেফিরায়? 

দুর্বল! অবলা আমি, 
বল মাত্র ধরিয়ে পতির চরণ, 

করিতে মিনতি স্ভতি, 

করিয়াছি ভাহ। 

ধরিয়াছি পক্গ, খ'লেছি কাদিয়া, 

পাপা 



শঙ্থানুর । 

দৈত্যপত্বী । 

শঙ্বামর। 

প্রীকৃঞ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙখাস্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় । 
পপি আপ সপ পপ মস্ত পপ ৯ আপস পা 

জার ভাপিয় হায় অধলার প্লে বিনয় নাত | 

গুণমণি ! 

নাহি চাহে অভাখিনী ভিক্ষা শিশু প্রাণ । 

নাহি মাঁগে তব স্থানে বালক জীবন £ 

চাহে শেষ ভিক্ষী দাসী তব, 

দাও ভিক্ষা! তারে প্রাণেশ্বর, 

একবার লয়ে যেতে ত্রা্মণ নন্দনে আপন ভবনে । 

দেখিব হে আখি ভরি এ হৃদয় টাদে, 

দেখিব একবার--শুনিব একবার-_ 

জনমের মত শুনিব একবার; 

নিরজনে ও টাদদবদনে *“স। বোল ৮ 

সর্বনাশ হবে প্রিয়তমে ! 

মায়ার বন্ধনে পুনঃ দঢ়রূপে বাঁধা হয়ে 

কর্তব্য ভুলিবে_বিপাকে মজিবে । 

ছিছিনাথ! 

এত বাদ ছিল তব মনে? 

পালিত সম্তানে মোর বারেক করিয়া দান-_ 

মন প্রাণ দিলে ন1 জুড়াতে ? 

দাঁও পতি, হুদয়-বল্লভ ! 

একবার দাও এ রতনে-_- 

ও টাদবদনে দিব ননী আশ। মিটাইয়া । 

কাধ নাই সে সাধ প্রাণশ্রিয়া, 

কাষ নাই আঁশ! মিটাইয়। ? ৃ 
বাসনা ভূষা মিটাইতে গিয়া 
কি দিয়া কাটিবে সতী মায়ার বন্ধন ? 

্ৃ 

ক 

2 মস... সি জ। সপ পযাসটি ৯ ১১১১১১০০১১০ ০৫ 

_| 



শ্রীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খান্তব-বধ গীতাভিনয। ৮৭ 
সা আপ পপি শী শীশীিশীসিশী  পপপীপ | পপ পিপি | পিস 

মায়ার সাগরে পড়ি, 

কর্তব্য চ্যত কি নিশ্চিত হইব তখন ? 
বড় ভয়--বড় ভয়! 

কিহ'তে কি হয়! 

স্থিব নেত্রে কর পত্বী কর নিরীক্ষণ _- 

মধুমঙ্গলের শির করি হে ছেদন । 

দৈত্যপত্ী । কি ভীম্বণ। কি ভীষণ ! 

উন্মাদ হ'ষেছ কি পতি অবলার গতি ? 

ছিলে এই এখনি স্নেহের নাগর, 

ছিলে এখনি হে মায! সরোবর ! 

অকস্মাৎ একি নাথ একি ভাবাস্তর ! 

দেব ভাব কোথায় লুকালে ? 

পিশাচ ভাব কেন হে ধরিলে ? 

মায় নাই, মমত। নাই, 

দয়া নাই, ম্েহ নাই, 

কঠিন কঠোর হৃদয় তোমার, 

কোন মুখে ৮ 

কোন মুখে নাথ কহিলে এ কথা, 

মধুমক্গলের শির করিব ছেদন ? 

শঙ্মাসসুর | দয় নাই মায়। নাই, 
আখি পাশে দেখ প্রিয়ে নরকের ছায়া, 
চগ্ডাল আমি, রাক্ষন আমি, 

দয়! মায়! ভয়ে £কল পলায়ন । 
নারদ । কৈ বৎস মধুমঙগল ! তোমার পিতা মাতা সম্মত 

"| হায়েছে কি? ৃ 

পুল নি 



পা ওরা পাস পাস স্পা (কউ ন্ 

ঁ ০১ 

৮৮ প্রুকষ্জের গুরুদক্ষিণ বা শঙ্ঘাস্থর-বধ গীতাভিনয় । 
ৰ 

মধুমঙ্গল | পিতা ! আপনি এখন প্রস্তত ? 
শঙ্বাসুর । প্রস্তত -_-প্রস্তত | এই তরবারি হস্তে আমি প্রস্তত | 

নারদ । তবে আর শুভকার্যে বিলম্ব অনাবশ্যক । বৎস 

মধুমগ্গল ! তুমি তবে একবার নয়ন মুদ্রিত ক'রে বসে তোমার 
প্রাণের দেবতার শ্রীপাদপন্জ চিন্তা ক'রে নাও । 

মধুমঙ্গল । আজ্ঞা হা, আমি আমার প্রাণ হরিকে একবার 
প্রাণভরে ভাকবো বৈকি। এখনি প্রাণ যাবে, এখনি কৃতান্ত 

হস্ত প্রসারণ ক'র্বে, এখনি ভয়ার্ত পরাণ আমার আশ্রয় পাবার 

জন্য ব্যাকুল হ'য়ে বেড়াবে । আশ্রয় দাতা অনাথ সখ। হরি 
ভিন্ন আমার এ নিরাশ্রয় প্রাণকে কে পদাশ্রষ দেবে ? করাল 

ক্ৃতাস্তের হাতে কে রক্ষা ক'র্বে ? হরি! হরি! কাক্গালের ধন ! 

দরিদ্রের জীবন মধুনুদন ! এ দীন দরিদ্র বালকের শেষ নিবে- 
দনটি কৃপা ক'রে শুনে রাখ । 

গীত। 
করি নিবেদন হে কমল আখি। 

তখন বলতে সময় পাবো কি লা তাই এখন ব'লে রাখি ॥ 
অসিধারে প্রাণাস্ত হবে ওহে অগতির গতি, 

গতির অভাব হয়ে ব্যাকুল না হয় প্রাণপাখী, 

(পাছে তাড়া দিবে হে )(কৃতাস্ত ব্যাধ পাখী রিবা? 
( আমার এই প্রাণপাখী ) 
দেখে! শমন-দমন শমন করে না পড়ে প্রাণপাখী। 

যদি সে সময় না! লয় নাম আমার রসনা, 

সে দোষেতে যেন চরণ দিতে ভূলনা, 

(সে সময় চরণ দিও হে )( নিজগুণে তারণ কারণ চরণ ) 
€( আপন জম মনে ভেষে ) 

দেখো কালবরণ কালের অধীন যেন ন! হ*ক্মে থাকি ॥ 



জীকষ্জের গুরুদক্ষিণ! বা শঙ্খাস্র-বধ দীতাভিনক্ব । ৮৯ 
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স্পা পপ পি 

ছে রুব্, ! হেহরি ! আমি মবণ ভয়ে ভীত নহি ! দধাময় ! 

আমার এই বড় ভয, পাছে যম আমার জীবন হবণ ক'রে লয়ে 

যায় । আমি অল্পদিন সংসাবে এসেছি, অল্পদিনের ভিতর 

সাব ছেডে চ'লে ৬ এব মধ্যে তোমার নাম অস্ত্র সংগ্র 

করতে পারি নাই । কেমন ক'রে যমযুদ্ধে জযী হবে! হরি ? 

তুমি সে সময় ৫ না করলে করাল-ক্ুতাস্ত করে আব নিস্তাঁ- 

রী 
রের উপায় নাই । 

শব 
দেখো হরি দেখে! কষ দেখে! দয়ামষ, 

সে সময়ে নিজগুণে দিও পদাশ্রক । 

দীনবন্ধু কুপাবিন্ড কারো বিতরণ, 

দুর্দিনে এ দীন ভিক্ষা! করে শ্রীচরণ । 
তুমি বিশ্ব তুমি বিশ্ববাদীগণ প্রাণ, 

তুমি যোগ তুমি যোগী যোগীগণ জ্ঞান । 

তুমি বেদ তুমি বিধি তুমি মূলাধার, 
তুমি আদি তুমি অস্ত বিশ্বের আধার । 
তোমার স্বরূপ ব্ূপ কে বণিতে পারে, 

* বিশ্বরূপ বিশ্বব্যাপি আছ নিরাকারে । 

হাজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়, 

অনন্ত মহিমা! তব কে জানিতে পায় । 

শঙ্কর শ্মশানবানী তত্ব ভেদিবারে, 

আমি হে জুদীন শিশু তোমার সংসারে । 

বুথ! আলি ভব মাঝে বথা গেল দিন, 

দেখে হরি ক'রোন। হে কৃতান্ত অধীন । 

পু 
৬ “টক রি 



নি মা পি এপ চে শি পা পপ পাপা 

হ 

৯০ ভরের গুক্দক্ষিণ। বা শখাঁসির-বধ লীতাভিনয়। 
পপ পপ পান পপির এপ 

পি অস্্রাধাত করুন, আমি আমার পথ-প্রদর্শক হরিকে, 

ডাক্লেম। 

নারদ । মধুনল ! তুমি গাকত পক্ষে শস্বাসুরের পুজ্র নও, 

ভুমি হান্ষণ কুমার | তোমার 'পিভতার নাম মহষি সান্দিপনী | 

বন । তুমি ঠদত্যবাজ শঙ্বাস্ুরের পালি পুজ্র । 

সধমঙ্গল। দেব! আমি ধাদের পালিভ পুজ, তারাই 

'আমার পিতা মাতা, কেননা আমার জ্ঞানঞ্াণ্ড হ'লে আমি 

দেখেছি এবং বুঝেছি দৈন্যপতি শঙ্বানর এবং তার মহিষী 

আমাকে আপনাদের বক্ষের শোণিত দিয়ে পৌষণ কা'রেছেন । 

আমি এদের খণে টির-আবদ্ধ | 

নারদ । তাতো নিশ্চয়, ভা না হলেই বা এদের উপ- 

কারার্ধে তুমিই বা তোমার অমুলা প্রাণকে স্বেচ্ছাপুর্কাক বিসর্জন 

দেবে কেন? তবে বৎম! আমি বল্ছিলাম কি, ভুমি একে 

ব্রাহ্মণ কুমার, তাতে আবার দেখছি বিশেষ হরিভক্ত ; সুতরাং 

তোমার অন্তকালে এ বেশে, এ মাজে স্থুসজ্জিত থাক। ভাল নয়, 

হারভক্ড ব্রাহ্মণ বালক, হরিভক্তের বেশ ধারণ কর । 

মধুমঙ্গল। গ্রাভে।! হরিভক্তের বেশ কি প্রকার ? 
নারদ । বাপ! আমি একজন সেই ভক্তবতৎসল নারায়ণের 

অটি অভভ্ত, তবে আমার যে বেশ দেখছে, এই বেশ হরিভক্ক- 

গণ ধারণ ক'রে থাকেন । 

মধুমঙ্গল। ওই নাজটিই কি বৈষবের সাজ ? 
নারদ । হা ষত্স! এইটিই বৈষ্বের সাজ | 

মধুমঙ্গল । আমি এ স্থানে এখন বৈষ্ণব সাজ কিরিপে 

পাবো? 
ধর ঞ 

€ 

পি সি এস উজ ক পি উর ক ইউ ক নই অবলা মার এপস 

শি 

| 

হমি 1 হরি! হবিবোল হরি হরিবোল ! পিতা ! া 

পথ র স ডপপা আ উত ত পসস ৫ পপ উ সউপ০-সসসসিসাশ 
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শ্ীকফ্ের গুক্দক্ষিণা বা শঙ্খানুর-ব্ধ শীতাঁভিনন্্ । ৯১) 
সপ সপ ০০ শিরা আপ | পপ পি পলা | পালিশ আচ | আশা শপ আপ পপ বি টির -| 

নারদ । বৎস! ষে থা সে মধুর সাজে সাজবার নু 

হয়, তাঁর কি বাপ সে সাজ, সে বেশের অভাব হয়? এই দেখ, 

আমি তোমার জন্য হরিনামাঙ্কত নামাবলী, তুলসীর মালা, 

কৌধষিক বসন এবং পবিত্র চন্দন এনেছি । 
মধুমঙ্গল | আপনি দয়াময় হরির শ্রেষ্ঠ ভঞ্! আপনার 

দয়ার শেষ নাই | আজ আপনি দয়া ক'রে আমায় বৈষ্ব বেশ 

দান করলেন, আপনার দয়ায় আজ আমি ছুপ্রভ সাজে নজ্জিত 

হবো | দিন দিন প্রীভো, আমি হত্রিভক্ত সাজে সজ্জিত হায় 

জীবন সার্থক করি | 

নারদ । বৎস! তুমি বেৌঁষিক বননখানি পরিধান কর, 

পরে আমি তোমায় সাজিয়ে দিচ্ছি । 

মধুমঙগল | যে আজ্ব। | (বহুমুল্য বদন ভুষণাদি ত্যাগ ও 

কৌধিক বনন পরিধান |) 
নারদ । এনে বৎস! নর্ধগাত্র হরিনামাঙ্কত ক'রে দিই । 

(তথা করণ ) এইবার এই মাল। গলে ধারণ কর। 

মধুমঙ্গল । যেআজ্ঞা। (মালা ধারণ) 

শঙ্বাসুর | গুরুদেব ! বস মধুমঙ্গলের এটি টব পাজ 

না অস্তের সাজ ? 

নারদ.। বৎস! বালক মধুমঙ্গলের এ আজটি সর্ধাস্তক 
কুতান্ত বিজয়ী সাজ, এ নাজ দেখলে কুতান্ত দূরে পলায়ন করে | 

শন্থান্থুর | কৃতান্ত দূরে পলারম করে, আর এ অধম ছুরক্ 

কেন এ লাজ দেখে ভয় পাচ্ছেনা? ূ 

** নারদ। তুমি ভয়পাবে কেন? ভুমি মধুমলের উদ্ধার । 

1 কর্তঃ। 

. শস্থান্গুর | কি বল্লেন, আমি মধুষঙ্গলের তদ্ধার কর্ত। ? ৃ 
ঁ এ 

শি আশ পক পাস পিসি উপ চাপা কা পপ নাজ পন্া্ এবস্মপা্কজা সাপ পপ ৯ সাপ পপ আজি 

-্ সপ টি ০২ ৯ আসিস পাপ পপি ০ পপপতি পি 

পি পাটি তি জি 

শনি 



| ৯২ শ্রুরঞ্জের গুরুদক্ষিণা বা শখখখাস্থর-বধ গীতাভিনয়। ৰ 

| নারদ । হাঁ বৎস, তুমি গুর উদ্ধার কর্তা, আবার মধুমক্গল ূ 

| তোমার উদ্ধার কর্তী! ৷ 

মধুমক্গল । পিতা ! আর সুভকার্যে বিলম্ব কেন ? আমাকে 

নিক্ষতি দিন । ূ 
শঙ্াসুর । মধুমঙক্গল রে ! শুধু তোকে নিক্ষতি দেব না বাপ, 

তোঁকে হত্যা ক'রে আমিও নিক্ষতি পাবো । 

উপবেশন কোল্লাম । হরিবে।ল ! হরিবোল !! হরিবোল 1!!! 

( নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবেশন )। 

শঙ্বান্থুর । গুরুদেব! গুরুদেব ! অনুমতি করুন, আমি 

ব্রন্মহত্যা ক'র্তে প্রস্তত হই | 
নারদ । আমি প্রফুল্ল অন্তরে অনুমতি ক'চ্ছি-_-এই দণ্ডে 

ভুমি ্ রন্মহত্যা। ক'রে সর্ধপাপ হ'তে বিনিমুক্ত হও । 

শঙ্বান্ুর । শিরোধাধ্য গুরুবাণী। বৎস মধুমঙ্গল ! হরি- 
ূ ধ্বনি কর ৰ 

| মধুমঙ্গল ) হরিবোল ! হরিবোল ! হবিবোল ! ূ 

:.. শস্বাস্থুর । হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল ! র 
ৰ নারদ । বৎন শঙ্বানুর ! সত্বর অনিরাঘাত কর। 

ৃ 

"] 

] 

মধুমঙ্গল | তবে সত্বর হোন্। আমি হরি হরি বোলে এই ৰ 

চর পে ১৫ পাপ পাস 

। . শম্থান্ুর। জয় হরিদয়াময়। (অনিরাঘাতোৎ্যোগ )। 

ৰ দৈত্যপত্বী। ওকি-_ওকি স্বামিন্ ! 
কারে কর অস্ত্রাথাত ? 

ৃ কেবা এ বালক মুরতি-__দেখিছ ন। গ্রাণপতি ? 

| শশ্বান্থুর। কেব! এ বালক * 
৷ দৈত্যপত্ত্রী । বালক নহে তো৷ স্বামিন্, 

বালকক্ূপে ত্বিলোক পালক ।' য 
ষ 

শরণ ৯৭০25 রি রিতার 5 টা আপ হিরন পাশা শু 
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শপ পাশ ন্পপা শপ পাপ পাদ পাপ পা শপ শম্পা পিস | শশা পা ০ স্পা | পিচ 

দেখিছ না হৃদয়েশ, 

ধ্যানযোগে নিমগন জ্ঞানময় হরি ! 

শঙ্সান্সুর | আ-মরি মরি কিন্ুন্দপ রূপ! তাই ভো পরিয়ে! 

সেই গোঁলোঁক আচোক ভুলোক পালক নন্দবালকই তো। বটে ! 

এযে-_-এবে শ্রাম নটবব বেশ ! এযে--এঁষে ত্রিভঙ্ষিম ঠাম নব- 
জলধর শ্যামমৃত্তি! আহ1- আহা ! কি মনলোভা বনমালা শোভা 
রে-নয়ন মন ভুলে খেল । গুরুদেব ! গুরুদেব । কাঁকে আপনি 

হত্যা ক'র্তে অনুমতি দিচ্ছিলেন ? ওতে নুনিপুজ্র মধুমঙ্গল 
নয়। ও যেমুনিগণ শিরোমণি ! দেখুন, দেখুন গুরুদেব মধুর 

অধরে মোহন মুরলী কেমন রাধা রাধা রবে বাজছে । শুনুন, 
শুনুন দেব_ এখনি মোহিত হবেন। 

গীত। 

হের প্রাণ ভরিসে শ্যামরূপ অপরূপ । 

হেরিয়ে রূপবাশি উৎলিবে ভাবকৃপ ॥ 

দেখনা দেখনা কিবা ব্রিভঙ্গিম ঠাম, 
মদনমোহন হাম গুণধাম, 

হের করে বাশরী কি ুন্দর মনি, 

কিশোরী নাম ধরি ডাকিছে ওই জগৎ তূপ। 

ভূলিল তূলিল আখি ওরূপ হেরিয়ে, 

পড়িল পদতলে মন প্রাপ ঢলিয়ে, 

একি হেরি কালশশী, মুখে যুছ-হাসি, 

হ্বখনিশি পোহাল দেখিন্ু তাই রসময় রূপ ॥ 

পপ টপস এপ উপ পতাপপা০ 

* নারদ । (ম্বগতঃ ) আহা ! ভক্তকে খ্মার ভগবালে প্রভেদ 

নাই । হরিভক্ত শিশু মধুষঙ্গলকে দেখে আমারি অম উপস্থিত 
হ'চ্ছে। এ বালকমুষ্ি দেখে বাস্তবিক সেই নন্দবালকের মধুর- 

রদ ১, 



সপ এপস কা শা পপ সস পাপ এ পর সস সা আস প্রস আ  শপস পক্ি 

চা 

৯৪ গ্রীরঞ্ের গুরুদক্ষিণ। বা শঙ্খাস্ুর-বধ শীতাতিনয় | 
কাপ উদাস এপ সা নি পপ শা পপ শিপ ০০০ টি | 

মুর্তি জ্দয়ে জেগে উঠছে । কি করি, কি উপ|য়ে ভগবান | 

আদেশ মত একঠিন কঠোর কাধ্যদায় হ'তে নিক্ষ তিলাঁভ করি । ৃ 

শঙ্থান্তরের যে গুকার মনোভাব, তাতে শঙ্বাস্ুর আর যে সহজে : 
মধুমঙগলকে হত্যা ক'রুবে এমন বোধ হয় না। যাই হোক, 

এ স্থলে কুমতিকে বিশেষ প্রয়োজন 1 কুমতি ত্বারায় শঙ্বাস্ুরের 

লুমতিকে দূরীভূত ক'র্তে না পারলে কার্ধযলিদ্ধি হবে না | 

মানর ডাকে কুমতিকে আহ্বান করি । (চক্ষু মুদিয়া ক্ষণেক 
দণ্ডায়মান 1) 

(কুমতির আবির্ভাব ও জনান্তিকে নারদের প্রতি |) 

কুমতি। কেন খষি আবাহন, 

কিবা গ্রয়োজন কুমতি পাশে ? 

নারদ । ফিরাও দেবী দানবের চিত, 

ভুমি না ফিরালে মনের আবেগ, 
নাহি হবে কার্যের উদ্ধার, 

নাহি হবে মধুমঙ্গল নংহার | 

দেহ কুমতি, স্মৃতি ভাঁড়ায়ে 

ৈস দানব হৃদয়ে মূর্তিমতি হয়ে । 
কুমতি | তব আজ্ঞা অবহেল্য নহে মুনিবর, 

কিন্তু দেব-_-কাতর অন্তর মম, 

নবীন ব্রাহ্মণ হত্য। দেখিব কেমনে ? 

নারদ । কুমতি গো ! 
এত কি কঠিন নারদের প্রাণ, 

দয়! মায়া এখানে কি নাহি পায় স্থান ? 
ফেটে বায় বুক, 

এ 

& 

১ 

ূ 

ঃ 
৪ 
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ৃ 

কুমতি | 

শঙ্বাসুর । 

ছুঃখানলে প্রাণ জ্বলে যায়, 

কিন্তু হাঁয় নাহিক উপায় ! 

পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ, 

মনের আগুণ চাঁপিয়। মনেতে 
হইতেছে দেবী এ কার্য করিতে । 

বুঝেছি কল, 

পালি হব আজ্ঞ। এবে মুনিবর | 

(কুমতির অস্তদ্ধীন ।) 
একি হ'লো ! 

জাগিয় কি দেখিনু হ্বপন £ 

হ'তেছে স্মরণ, 

দিল দরশন নবীন! কামিনী এক । 
গে যেন সুতানে, 

কহে মোর কাণে, 

ব্রাহ্মণ নন্দনে বিনাশ ত্বর। | 

নাশিব নাশিৰ এখনি, 
উদ্ছেস্া সিদ্ধির তরে, 

বিনাশিব ব্রাঙ্ষণ কুমারে ৷ 

গুরুদেব ! বিনাশি বালকে ? 
নাশ ত্বরা । 

হরিনাম করোনা উচ্চারণ 

পশিলে ও নাম বালকের কাণে 

কার সাধ্য কে বিনাশে শিশুর জীবনে | 
যে কজ1 পু । 

হানি অসি গলদেশে | 
র 

পলা পপির রম পাপ পসরা প্লান বাবসা আটানীকিপারগতগাজাবকটিগাপপচাীদ 

র্ 
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৯৬ শ্রকষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খান্ুর-বধ গ্ীতাভিনয়। 
শা সি পপি পশিিস্ট পা স্পট? তি পপ পপ সপ স্পা পপ | পাশা শপ 

(ন্ববলে মধুমঙ্গলের শ্রীবায় অসিরাঘাত মধুমঙ্ষলের 
মুণ্ডচ্ছেদ ও ছেদ্িত মুণ্ড হরিধ্বনি করণ |) 

দৈত্যপত্ী । মধুমঙ্গল ! মধুমঙগল ! 

কি হ'লেো-কি হ'লো রে বাপ? 

হারাইনু তোমাধনে এতদিনে | 

মধুমঙ্গল রে ! একবার মা বোল বল, তেমনি ক'রে মধুত্বরে 
একবার হরি হরি বল। ওরে হরি পরায়ণ ! ওরে ও বাপ হরি- 

গত প্রাণ ! হরি গুণগান করতে যে তোর রলনা ভোলে না, 

তুই যে বাপ হবিনামে পাগল, হরিনামে তুই যে জগৎ সংসার 
ভূলে ষান। তবে আক টাদমুখ নীরব কেন ? হবি হরি বল 
বাপ, একব।র তেমনি ক'রে বদনভরে হরি হরি বল। 

গীত | 

বল বল বল প্রাণভরে হরি হবিবোল। 

হব্রি বলে একবার ডাক রে, 

শুনি চাদ মুখেতে (জনমের মত ) 

হরিনামে কেন বিরাগ হেরি, 

হরিনাম যে প্রাণ তোমারি, 

হরিমাম সুধা আোতে পড়ি ; 

ব'ল্তে যে বাঁপ হরি হরিবোল ॥ 
( হরি প্রেমেমত্ত হ/য়ে ) (কিবা দিবা বিভাবরী ) 

আজ কেন নীরব হ'য়ে, হরিনাম নাহি লয়ে, 

নূ'য়েছ বাপ মৃতভাবে মলিন বদনে, 
উহ্ন মরি বুক ফেটে যায়, 

এ ছৃশ্ত কিরে দেখা যায়. 
হরিনাষের এই সুফল বল বাপ নামে সকলি ফুরায়, 

(ইহকালের লীলাখেলা ) €( অকালেতে জীবন যায় )॥ রা 

রস গ্ডী 
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শ্বীকফ্ণেব গুকদক্ষিণা বা শঙ্খান্তব-বধ গীতাভিনয় । ৯৭ 
আাপাপপা্পাপপেসপা স্পা মস পপ পো পি পন 

কৈ বাপ ঠক? হরি হরি বলে মায়ের প্রাণে আনন্দবন্ধন 

ক'র্ূলি কৈ? ওরে বাঁপ হরি-কিঙ্কর ! হরিনামে যে শুনেছি 
মবণ ভয় থাকে না। ম্বত্যুপ্তয় উমাপতি হরিনাম বলে সে স্বতু- 

য় হযেছেন । তবে একি হ'লে! তোব ? হরিনাম যে বিপরীত 
গুণ ধারণ ক'লে ! সাক্ষাৎ ম্বভ্যুরপ হ'ষে যে তোর জীবনাস্ত 
ক'রূলে। হরি ! নাবায়ণ ! মধুস্ুদন ! এই কি তোমার নামের 
ফল ? এই কি তোমার দয়াময় নামেব মহিমা ? নম যে কলঙ্ক 

সাগরে ডুবলে। হরি ! তোমাব 'নাম প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে ব্রাজণ 

বালক অকালে কাল-কবলে নিপতিত হ'লো -এ কলঙ্ক কথ। যে 

জগত্ময় ব্যাপ্ত হ'লে। ? আর যে হরিনাম কেউ মুখে আনবে না | 
নারদ । বৎসে ! হ্থির হও$ হরি-নিন্দা ক'রোনা। হরি 

কখনও ভক্ত প্রতি নিদয নন্, হরি হরিভক্তকে বুকে ক'রে রক্ষা 

করেন। মধুমঙ্গলের এরূপ অভিশাপ ছিল, মধুমঙ্গল তোমার 

পতি করে জীবন ত্যাগ করবে । লে শাপ এখন পুর্ণ হ'লো, 
এই'বার ভক্ত-হৃদ্িরঞ্জন ভক্তকে পুনজ্জীবিত করবেন । আর 

এই শ্ঘটনা জ্বোতে প'ড়ে কার্যময হরি অবিলম্বে তোমাদের 

'পুরীতে পদার্পণ করবেন । তোমরা তার ভক্ত ভক্ত] হ'য়ে ত্রহ্ষ- 
হত্য। পাঁপে পাপী পাঁপিনী হয়েছ, কাজেই পাপহারী-গোঁলোক- 
বিহারীকে তোমাদের পাপ-হরণ জন্য আন্তে হবে। এক্ষণে 
উভয় পতি-পা্বীতে মধুমঙ্গলের ছিন্ন মুণ্ডটি ও দেহটি ল'য়ে গিয়ে 
স্বতপুর্ণ আধারে রক্ষা কর গে। আমি এক্ষণে বিদায় হ'লে । 

শঙ্থানুর । আপনি বিদায় হচ্ছেন, আমাদেরও বিদায় 

কপ্রে যানৃ। 

নারদ | 'আগত কল্য অতি গুভদিন। কল্য তোমাদের 

শাপ বিমোচন হবে, কল্য পরম পুরুষ হরি অনম্তর্দেব বলরাম 
রি ক 
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জা পপ ৮ 
৯৮ শরীরের গুকদক্ষিণা বা শঙ্খাস্বর-বধ গীভাভিনয় । 

সঙ্গে এ সাগরপুরে শুভাগমন পূর্বক তোমাদের সকল সম্তাপ 

নাশ করবেন । 

শঙ্বান্গুর | প্রভূ! ব্রন্মহত্যা ক'রেছি, আপনার আজ্ঞায় 
শ্বহস্তে পাপের সাগর খনন ক'রে তাতে ডুবেছি-যদি এ মহা 

পাপের নিস্তার উপায় সহজে ন1 হয়, তবে জানবেন স্ৃষ্টিরাজ্যে 
একট] ভয়ঙ্কর ঘটন। সংঘটিত হবে । আমি ভুবেছি, আরও 
ডুববো, কিছু রাখবে। না, কোন পাঁপনে মাথায় নিতে ভয় 

কার্বো না। গোহত্যা, ব্রন্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা রাশি রাশি 
করবো । 

নারদ | উন্মাদ হ'লে নাকি শঙ্বাস্ুর? হা বৎস! গুরু 
কখনও শিষ্যের অহিত চিন্ত! কুরে কি ? গুরু শিষ্যের মঙ্গলালয় 
স্বরূপ । 

শঙ্বাসুর । কাল বুঝবো গুরুদেব । আজ আর কোন কথা 

বলবো না। চল পত্রী, ব্রাঙ্গণ বালকের পুতদেহ ল'য়ে গৃহমধ্যে 

যাই। তুমি বংসের মুগডটি লও, আমি দেহটি ল'য়ে যাই । 
নারদ | বিশেষ বত্তপুর্বক রক্ষা ক'র্বে, ও দেহ যেন নিখুত 

ভাঁবে থাকে । | 

দৈত্যপত্বী । কাল কি এ নবীন শিশুর পুনজ্জীবন লাভ হবে 
গ্রাভু ? 

নারদ । নিশ্চয়। কাল তুমি মধুমঙ্গলের মুখে মধুর ম। 
বোলধ্বনি শুনৃবে যাও, আমিও চ'লেম | রর 

[ সকলের প্রস্থান । 

পপ ্ 



হ্রী্ঞঞ্গ পঞপকরতপালাগ্ওপগনন 

তৃতীয় অঙ্ক। 
শা 

প্রথম গর্ভাহ্ক | 

স্পট 

যমপুরী। 

যম ও চিত্রগ্ুপ্ত। 

যম। স্বপ্ন কথ! কি সত্য হয় চিত্রগুপ্ত ? 

চিত্রগুণ্ত | ,আজ্ঞে হয় বৈকি, তবে সব সময় সব ঠিক হয 
না। মন্দটাই ফলে যায়, ভালর বেলায় হয় কি না হয়। 

যম। মন্দর বেলায় ফলে, ভালর বেলায় নয় ? 

চিত্রগুগ্ড | আজ্ঞে হ্যাতাইতে। প্রায় দেখ। যায়। 

যম। আমি যেম্বপ্প দেখেছি হে। 

চিত্রগুণ্ড । আজ্ঞে কি স্বপ্র- সুন্বপন কি কুদ্বপ্ন ? 

যম। চিত্রগুণ্ড ! সে ম্বপ্প বিবরণ বিচিত্র ঘটনাময় ! ন্বপ্রের 
আদি ভাগ আনন্দময় বটে; কিন্তু শেষ ভাগ ভীষণ ঘটনাপুর্ণ-- 
অহো-_-অহে।_ এখন তা স্মরণ হ'য়ে হতৎকম্প হলো ! কি হবে, 

কি হবে, চিন্তানলে অস্তরাত্না দ্ধ হ'য়ে উঠলো।। চিত্রগুপ্ত ! 

চিত্রগুণ ! এতদিনে বুঝি রুতান্তের অন্তদিন উপস্থিত! 

গীত । 

ঘটিল বুঝি সর্ধনাশ। 

ভেবে স্বপ্ন কথা হদয়েতে পাইতেছি ত্রাস ॥ 

কি ঘটিলে মন ভালে, 

অশ্রক্ষণ চিস্তানলে- এ ধধয় যাইছে জলে, 

রারাকা্ এ ট 
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স্বপনে ভাবিনে যাহা দেখিন্নু তা স্বপনছলে 7 

হায় হায় কি হইবে, 
বুঝি এ জীবন যাবে, 

কতান্ত নাম লুপ্ত হবে বুঝি ঘুচিবে ভববাস ॥ 

চিত্রগুণ্ড । সেকি মহারাজ ! একবারেই যে গাণে হতান, 

বিশ্বজগৎ সকলে আপনার ত্রাষে ভ্রাসিত, আপনি আবার কার 

শাসনে শানিত হৰেন আশঙ্কা করছেন ? 

যম। আমি কি চিত্রগুণ্ড বিশ্ব-রাজ্যেশ্বর ? আমার ঈশ্বর 

কি এক্রক্ষাও ভিতর কেউ নাই ? অহো-চিত্রুগ্ড হে! এ বিশ্ব- 
মংসারে আমি একটি ন-গণ্য জীব, আমার ক্ৃতাস্ত নাই এমন 

ভেব না । দেখবে, দেখবে মচিব, দেখবে হে চিত্রগুও, ব্বপ্প যদি 

সত্য হয়, তবে শীন্্রই ক্লতান্ত প্রাণাস্তকারী ভীষণ অরি নম্মুখে 
দেখবে। 

চিত্রগুণ্ড । বলেন কি মহারাজ, স্বতুযু ধাঁর সেনাপতি, তার 
আবার শত্রু আছে? আমার তো বিশ্বান হয় না| 

যম। আসন্ভব সম্তভরেতে হবে পরিণত, 

আত্ম বন্কুনহ যম হইবে নিহত । 

যাবে রাজ্য রাজৈশ্রর্ষয রাজসিংহাসন, 

প্রাণ ভয়ে যম সদা হইবে কম্পন | 

চিত্রগুগড । পশ্চিমে যগ্যপি হয় ভানুর উদয়, 

অনন্ত সাগব বদ্ধি বারি শুন্য হয়। 
মহাগিরি রেণুবৎ উড়ে যদি নভে । 

তথাপি বিশ্বাস কভু এ কথা না হবে? 
বম | গম জল অন্নে তুমি ধরহ জীবন, 

টাঁটু বাণী কহ মন্ত্রী তুমি বে কারণ! 

প 
ধা 

০০০০ 



চ্রারগ্গার্জগললিজলগরিভালানচালিারগিঞারা 
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০০০০ 

স্ভাঁবিও নিশ্চয় যম অতি ক্ষুদ্বাকার, 
যমের বমত্ব যাবে নহে চমত্কার? 

নেপথ্য হইতে | জয় মহারাজাধিরাজ যমরাজের জয় ! 

চিত্রগুণত । দেখ মহারাজ তব সৌভাগ্য উদয়, 
স্বর্গে মর্ত্যে দিতেছে এ তব নামের জয় । 

যম। কেহ আর নহ্হে মন্ত্রী কর দরশন, 

দিতেছে যমের জয যমদৃতগণ | 

( হ্দখোঁর বিটলদাসকে লইয়। যমদূতছয়ের প্রবেশ । ) 

প্রথম দূত | চল বেট সুদ্দখোর চল্ । 

বিটল। আহ! হা, থামন1 বাপু থাশনা, কর কি? কি উৎ- 

পাত একটুখানি ছাই সময় দাওনা । আমি আল্লাদিনী বাগ- 
দ্রিনীর এগার মা সাড়ে উন্ত্রিখ দিনের সুদটা কত একবার 
হিষাৰ ক'রে দেখি | বেটী পাজীর পা-ঝাড়া, বেটী আমাকে 
নিছক ফাঁকি দিতে চায়, আজ দশ দশ বচ্ছর হ'লো, পাঁচ টাকা 

নিয়েছে, গরির গুরুবে। জাত ক'লে দয়। ক'রে টাকায় চার পয়সা 
রূ'রে সুদ ছেঁকে দ্বিই, আবাগির বেটি বরাবর আদায় দিয়ে 
আপ্তে আদতে শেষ এই এগার মাস সাড়ে ভনৃত্রিশ দিনের সুদ 
বাকি ফেলেছে, উঃ-বুক্ চড়চড় ক'চ্চে, সুদ সুদ] আমি 

ছাড়বো না, এক কড়া ক্তান্তি সুদ ছাড়বো না। বেটী যখন 
আমার কথ! মত স্ুক্গের টাক। মিটিয়ে দেয় নাই, তখন আমি 
্রক্ষার্ধ রেট পদের কখা শুনবে? না, কড়ার গণ্ডায় সু ঢুকিয়ে 

এ নেবু। সুদ! বুদ! বেটীর কাহ্বা দেখে বড় দয়া হ'য়েছিল, 
এগার মার লাড়ে উনৃত্রিশ দিনের সুদ বাঙসাঁদ কষিয়ে তাঁর ষোলি- 

*:-টাকা ক্লামের একটা খাই, কবরের তৈজসপত্র বা ছিল নে গুলো |. 

৮টি 



১০২ | শ্রীকফ্ণের গুরুদক্ষিণা ব! শঙ্খাসুর-ব্ধ গীতাভিনয়। ৃ 
পাপী শা পতি পপি শিস পিসী শপ পিপিপি পপ াপসপপ 

এ পর পর আপস ম্ পাপ ক 

আর তার চালে লাউগাঁছে চারটে লাউ ঝুলছিল--সেই চারটে 

লাউ, আর খাবার চাল ছিল আধসের সেই চাল আধসের, আর 

বেশী কিছু জুলুম না ক'রে, হাজার হোক আমার শরীরটে তো৷ 
দয়ার শরীর, অমনি অল্প বিস্তরের ভিতরি, তার ঝাঁট দেওয়া 

ব্যাটা! গাছট। আর লেপ্টা কাঁথাট। নিয়ে বিক্রী সিক্রী ক'রে 

মোট কুড়ি টাক! নগদ পেলাম, আর মাগী বেটীকে পাক্ড়া 
পাকড়ি না ক'রে সব ক্ষম। ঘেন্না দিয়ে বল্েম আর দশ টাকা 

দিস্, তাহলেই খালান। বেটী সেই হ'তে দেখা দেয় না, 
থাম না থাম ন। বেটী পাজি, রফারফি নব বাদ গেল, সুদের সুদ, 

তার ল্ুদ, তার সুদ টেনে বেটীর চালের চিকৃটিকিটি অবধি সব 

নেব। আমার নাম হচ্ছে সুদখোর বিটলদাস | 

ছি,দৃত। বেটা যমালয়ে এসেও নুর্দের লোভ ছাড়তে 
পারছে না, চল বেট? স্ুদখোর পাপী এগিয়ে চল। (প্রহার ) 

বিটল | মার বাবা মার, দশ খায়ের জায়গায় বিশ ঘা 
মার সব সহ্য হবে; কিস্ত বাবা, আমাকে সুদ খতাতে 

দিও । আমি সুদ খতাতে না পেলে পেট ফুলে ম'রে যাবো, 

আদ! আদ! | 

প্র, দূত। সদ খতাবি বৈকি রে বেট! পাঁজী, সুদ খতাবার 

জন্যেই তো তোকে এখাঁনে আনা হ'য়েছে | দাড় বেটা এই- 
খানে গলায় কাপড় দিয়ে যোড়হাঁত ক'রে দাঁড়া 

বিটল । ইনি কে বাবা ? খুব তো জম্কালে। চেহারা, বোধ 
হয় রক রাজড়1 হবেন ! . ভালই হ'লো, এর কাছেই" নয় 
খাতকদের নামে নালিশ দায়েরা করবো । কোন বেটার এক 

পয়স। সুদ আমি ছাড়বো না । রি 

চিত্রণ্ড । বর্বনাশ ! ও যমরাজ ! এ বেটার তো দেখছি 
বৃ ্ 
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বেজাযধ সুদের নেশা, বেটা এখানে এনেও স্থদের লোভ কাটাতে 

পাবে নাই। 

যম। এইবার পারবে, চৌরাশী নরককুণ্ডে পতিত হ'লেই 
সব ঘোর কেটে যাবে । এখন দেখ, ওর পাপ কত, পুণ্য কত ? 

ূ চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে, সুদখোরের আর পাপ পুণ্য কি 
দেখবে! ? ওদের তো! ষোল আনাই পাপ। 

যম। তবু অনুসন্ধান ক'বে দেখ, কিছু পুণ্য আছে কি না? 

চিত্রগুগ্ড | যে আজ্ঞা, তবে দেখি । (খাতা খতিযানাদি 

দর্শন 1) 

বিটল। এ দু-বেটাতে কোথা ধবে নিয়ে এলো, এতক্ষণ 
আমি কত খাতকের বাড়ী যেতাম, পা্যাচ দিয়ে কত ব্যাটার 

কাছ থেকে সুদের টাক। বেশী দাবী ক'রে বস্তাম্ ॥ হায় হায় ! 
আমার সুদ আদায়ের যে কত ক্ষতি হ'লো তা কি বলবো । 

চিত্রগুপ্ত । মহারাজ ! এর জ্ঞান হওয়া! অবধি কোন একটী 
পুণ্যের কাজ দেখতে পেলাম না, তবে ওর একটী জ্াতন্পুরী 
যখন শ্বশুরবাড়ী যায় ও তখন তার হাতে একটি টাকা দিয়েছিল, 

সে টাকাটি ও ভুলক্রমে চায় নাই, মনে থাকলে জাতশ্পুত্রীর নিকট 
আদায় ক'রূতো। | ধন্দমাবভার ! যদি পরী ক্জটিকেই ওর পুণ্য" 
কাজ ব'লে ধরে নেওয়া হয়, তাহ'লেই জীবনের ভিতর ওর একটি 

পুণ্য কর্মের স্থান পায়, নতুবা সব পাপ । 5... 

হন | আশ্চর্য হলে যে চিঅগুপগ্ত | একজন টা রহ 

জীবনে এ একটু মাত পুণের ছায়া! $ 

**“চিত্রগগড | আঙ্জে, তাখ জোরদক য়ে ধোরে নিতে হয়। 

দেখছেছ না|! মহারাজ, ব্যাটা এখানে এসে জুদ সুদ করে 
1 অস্থির হ'ঙ্ছে। নিন. রা 



টা পাম্প লস শিউলী পর সপ এপ পিপি সপ সা সপ জস্স 

যম। তাইতো হে এফে' বিষম পাশ । $ 

চিত্রগুণড । আজে, সুদখোবের জোড়া পাপী আগ জগতে 

নাই । বেটা পোককে দয়ে এনে গজিয়েছে। ধা'লধো কি 

মহারাজ, বেটা পাজী করতে! কি জানেন, যার শঙ্গে গর দেনা 

পাওনা সহ্বন্ধ থাকতো 1, অথচ সে লোকটার বেশ জমি জায়গা 

বিষয় সম্পত্তি আছে, বেটা লোভী ফালাষ্টাদের সঙ্গে আলাপ 
ভেজে ধীরে ধীরে বিমুতে কিমুতে তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত 
স্লো, হ'য়ে বাড়ীর গিরীর নিকট'জাল পাতলে, তাকে মিষ্টি 
ক'রে বলে,ণকি গো বড়গিক্রী 1” বলি এবার রথে দক্ষিণ 

ধাওয়া ক্িকাছ্ছে। ? *্রথে চ বাজনং দৃ্বী পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে:” 

বুঝেচ 2 কত ভগবাঁনের বামনমূত্তি দেখলে আব জন্ম হয় না। 
এই পাঁধুতলঙঘানে, আর আলতে হয় না। ভল বড়গিত্নী রথে 

এবাধ দক্ষিণ চল | তাঁতে খি্ীটি সরল মনে প্রাণের কথা খুলে 
বাল্সে--“কি কারুধো বল ঠাকুরপো, হাতে একটি পয়সা নাই, 
যাঁগুয় ভে] মুখের কঞ্চা নয়, উত্সাহ দিয়ে এই বেষ্টা পাজী অমনি 
বল্পে, ভা সব' সময় কি হাতে পয়সা খাকে বড়গিকী % ধার 

হাওলাত করেজ্পুণা কাজ করতে হয় । তোমার যদি যেতে 

মন কয়, "আমি খরচার টাকী ঈেব। সরলা রমণী পাপীষ্ঠের গরল 
পোরা ঞাঙ্ধ একটু ভাবলে না, তখন বলে কত টাক। খবট হবে, 

কত টাক], তুমি দেবে ? দুষ্ট অল্লান বকে বক্সে, বেশী টাকা 
খরচ হয়ব ১ কেতে'ঠংকুব দর্শনি দিত্তে জার আগতে ছেড়শো 
টকার মধ্োই হবে । পরেগ্তাঁকে সন্রণা দিয়ে নিয়ে গিয়ে তার 
ছেলে পিলের মাথাটি খেয়ে বসলা 1 কিছুুছিজ চুপ ক'রে থেকে 
যেই বুঝলে যে'স্ুুর্ভ সাসলে একয়ান কার্লে ফোল আন্দা সম্পত্তি 
কে গ্রাস ক'র্তে পারবে, সেই সময় অমনি সেই গ্সিক বৈটির 

ধা 

চে 

পর 

রব 

৮. 
টি € 
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সামনে তার ছেলেদের ধোরে বন্লো, ওহে বাপু! ভোমাব মা 

এত টাকা কর্জ ক'রে নিয়ে অযুক সন, অমুক তারিখে শ্রীক্ষেত্র 

শিয়েছিল, সত্য মিথ্যা সামনে তোমার মা দাক্ছিয়ে জিজ্ঞাস। কর, 

। আঙ্গ তের চৌদ্দ বংনর হ'য়ে গেল, সুদ আনল একটি পয়না 
| নাই, তোমরা হয় টাকা মিটাঁও আর নয়, শ্থিতাবদ্ধ তমন্ুক 

দাও | ছেলেদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো । উপায় 

। নাই মায়ের খণ! যেরূপে হোক শোধ দিতেই হবে, কাজেই 

আর বেশী গোলমাল না ক'ত্নে.একখানি “স্থিতাবদ্ধ তমস্ুুক” 
বেশ ক'রে রেজিষ্টারী করে এনে দিলে । আর তাদের শোধ 
ক'রে উঠতে হ'লে! না, ছু-চার মা ব্যাটার তাখাঁদায় তাগাদায় 

ভদ্রলোকের ছেলের৷ লুকালুকি আরস্ত ক'রূলে। শেষ অগত্যা 
বললে, মহাশয় ! নালিশ দ্াবায় টাকার কিনারা করুন । এ ব্যাট! 

বিটলদাস তো! তাই চায় । ছু-মাসের ভিতর কাজ ফরসা ! 
পাতকী ব্যাটার জালে পড়ে একটা ভদ্র পরিবার অম্নাভাবে 
হাহাকার ক'র্তে থাকলো । 

যম । অহো- অনন্য - অদত্য কথা ! ক্ষান্ত হও চিত্রগুগু, 

“আর ও নরাধমের পাপাচরণের কথ। ভুলো না। 

চিত্রগুণ্ড। ব'ল্্বো কি ধর্্মরাজ্, এই ব্যাটা নরাধম এতদ্বর 
বিশ্বানঘাতক যে, সে কথা শুনলে আপনি ওর য্েকি দ্র 

ব্যবস্থা ক'র্বেন তা নির্ণয় হবে না । ব্যাট! একজনকে বন্ধু ব'লে 
লোকের কাছে জানাঁতো, লোঁকেও জানতো এদের ছুই জনের 

ষোধী আনারও অধিক প্রণব! ক্ষিছুদিন পরে এ পাপী বেটার 
বন্ধু, তার নাম এ ঘোষ” একটা বড় দ্বায়ে পড়লো, 
জীডেন্্র ঘোষ লোকট1 বড় নরল-বড় নিরীহ-রড় উদার ! বিপদা- 

] প্গ হ'য়ে সরল মনে বিশ্বাসী বন্ধু এই ব্যাট! বিটল দাসের কাছে 



রস পন 
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যুক্তি পরামর্শ চাইলে, বেটা স্ুদখোর বিশ্বানঘাতক কপটাধম, 
তাকে এমন যুক্তি পরামর্শ দিলে যে, একটি চালেই বন্ধু মাৎ। 
দশদিন পরে লোক জানাজানি হ'য়ে গেল, বেট! বিটলদাস তার 
প্রাণের বন্ধুর কাছে একখানি রেজি্টারী কর শ্থিতাবদ্ধ তমস্ুক 
নিয়েছে । ব'ল্ুবেো। কি দণ্ডধর, গ্রেরস্তটাকে ব্যাটা দয়ে মজিয়ে 
দিয়েছে । 

যম। যথেষ্ট হয়েছে, আর না, আর শুন্তে চাই না। 
ওরে-দতছয় ! 

দৃ'তদ্ধয়। (সমন্বরে ) ধম্দ্াবতার | 

যম। একে--এই পাণপীষ্ঠ পামর নরকের প্রেতকে লক্ষ লক্ষ 

পদাথাত ক'র্তে ক'র্তে কুম্তীপাক নরকে নিক্ষেপ করগে। 
সেই উত্তপ্ত তৈল্হৃদে ভ'ষণ তরঙ্গমালা দারুণ শব্দে বহমান! 
সেই ধুমময় অগ্রিময় কুস্তীপাক নরকে এর স্থান। যা যা-_শীক্ত 
লয়েযা। 

গীত। 

যাও রে লইয়া ত্বরা পাতকী পাঁমরে। 

কর নিক্ষেপ কুস্তীপাক নরক মাঝারে ॥ 

মহাপাপী এ ছুম্মতি নরক আকার, 

সম পাপী এর নাহি অবনী ভিতরে । 
কুম্তীপাকে এ পাতকী রহিবে সততঃ 

যতদিন হবে ইন্দু ভানু সমুদিত, 
ভূর্জিবে করম ফল অন্যথা কে করে, 

ল"য়ে যাও অবিলন্বে ছুষ্ট ছুরাচারে ॥ 

প্র, দূত। চল বেটা মহাপাপী নারকী কুস্তীপাক ন্রকে 
চল। (পদাঘাত)। 

্ শু 
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১০ শপে িপিলপি্পা শাপলা পাশ পাবি পপি পাপা স্পেস  পিপাস্পি পাল পপ পপ আপা 

বিটলদান। একি--একি ! এত অন্যায়, এত অবিচার, এত 
অত্যাচার! আমি একজন বড় মহাজন, আমার খাতির কে না 

করে £ আমাকে দেখলেই মুসলমানে পেলাম করে, হি“ছু মাত্রেই 

কি ছোট, কি বড়, নবাই মিলে প্রণাম করে, আমার টাকার 
জোরে আর সুদের জোরে বামুন ব্যাটারাও নমস্কার ক'রূতে 

চায়, আমি তাতে রাজী হইনি তাই। 

ঘি, দৃত। কি ব্যাটা পাজী, তোমাকে বাঁমুনে নমস্কার 
ক"র্তে চায় । মার বেটাকে হাজার লাখি। (লাথি মারণ)। 

প্র, দৃত। মার মার ব্যাটার মুখে লাখ পদাঘাত। 

(পদাঘাঁত)। 

[ ধাক্কা! দিতে দিতে বিটল দাসকে লইয়া দূতছ্য়ের প্রস্থান । 

যম। মন্ত্ি! 

অকস্মাৎ ভাবাম্তর কি হেতু জনমিল ? 
পুলকে হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠিল ! 
হেরি চারিধার সুখের আগার, 

পরিমল গন্ধে নাসা আনন্দ বিলাষ ৷ 

সহসা একি টবচিত্র ঘটনা ! 
ূ আনন্দের নাহি সীমা 

কেআনে-কে আসে মম পুরে? 

ৰ আনন্দময় মদানন্দময় হর়ারাধা ধন - 

ূ মদনমোহন গোপিনীমোহন হরি, 

কূতান্ত গুরীতে করিলা কি ভ্রীপদ পর্ণ ? 

হয় যঙ্দি সত্য তাহা, 

তবে আজি সার্থক জীব, 
ধর্ম, কম, যোগ, যাগ স্বাফি সকল এতদিনে 1 

৮ ০টি 
7 মা 

দু ঠা 18, 



ন্ 

"4 টযারিরিরনা রে রিনি ০৮2522552 পক 
র্ 

১০৮ 

স্পেস 

যভ্য । 

০০ 

প্লীকষ্জের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্থর-বধ গীতাভিনয় ৷ 
পাপী পাপী ০ প্রবাস লজ পা পপ পাপ 

হইবে কি-- 

হইবে কি সত্য এ ঘটন? 

আমিবে কি মম পুরে হরি নারায়ণ অখিলের ধন £ 

অসম্ভব -- অসম্ভব, 

গুহে বসি শীতবাসে পাইব রে মন? 

হা হা-হা 

'হযজ দুবাশ।, 

হযজ রে নব দ্ছি ভুরাচার। 

একি ! একি ! 

সহসা সে ভাবে কেন ঘটিল অভাব ? 

পবিত্র ভাব দূরে গিয়ে 

একি টহল ভীষণ ভাঁবোদয় ? 
দীননাথ হরি, 

অরি ভাবে তারে কেন ভাবে এ পামর মন ? 

ত্রিভজিম ঠামে, 

নব-জলধন শ্যামে, 

যাতনা প্রদানে কেন চাহে চিত ? 

অদ্ভুত ! অদ্ভুত এ বিকার ! 

নাহিক নিস্তার ক্ৃতাস্তের এবে বুঝিলাম সার । 

( বেগে মৃত্যু সেনাপতির প্রবেশ ।) 

মহারাজ ! 
,কর অব্ধান, 

কৃষ্ণ বলরাম করিতে সংগ্রাম 

আনিয়াছে পুরে £ 



যম। 

ৃত্যু | 

বম। 

প্ীকঞ্খের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাসুর-বধ গীতাভিনয় । ১০৯ 

ঘোর সমরে করিয়াছে বক্ুসৈম্ নাঁশ, 
মহাত্রাস পড়িয়াছে কতান্ত আবাসে । 

দেহ আদেশ দগুধর, 

পলকে জিনিয়। গোপ শিশুদ্বয়ে 

আনি তব স্থানে । 

কি বলিলে কি বলিলে ? 

আনিয়াছে কৃষ্ বলরাম 

করিতে সংগ্রাম ক্লুতাস্ত ভবনে কতান্ত মনে ? 

কেন স্বত্যু-কিব। হেতু ? 
জানি না সেকারণ মহিষ বাহন ! 

আচম্বিতে শুনিলাম বাণী-- 
রণ! রণ 1! রণ!!! 

তাজিয়। ভবন করিনু দরশন, 

যম অনিকিনী করি প্রাণপণ, 

দিয়। হে রাঁজন্ ! 

তব নামের বিজয় ঘোষণ, 

স্বত্যুরে সাদরে সবে দেয় আলিঙ্গন । 

এত অত্যাচার এত অবিচার ! 

সমর কারণ ন। কবি জ্ঞাপন, 

অন্যায় রণ কর ভুষ্টগণ ? 

যাও সেনাপতে ! 

যমের আদেশে, 

বিধিমতে শান্তি দান কর নরদ্বয়ে | 

এত অহঙ্কার ! 

যমাগারে আনি বমসহ রণ? 



পর 
১১৩ 

শিপিপসিশ  ০০্প শিলা পে পপ পদ পাপ পে | পে পাস্পিপপ  পপপস্স 

স্বত্য | 

যম। 

স্বতুা । 

চি পা পাপী পপ 

শ্রীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুয-ব্ধ গীতাতিনয়। 
শি 

নিকট মরণ বুঝিলাম সে দৌঁহার, 
মার মার রবে আক্রম অরাতী 
কি ভয় ভুমি মম স্বৃত্যু সেনাপতি, 

স্বত্যুপতি যম তোমার সাখী । 
ও পদ গাবাদে, 

এ ভব সংসারে কারে ডরি যমরাজ ? 

স্বতা নামে কেনাকাপে? 

আদেশ দাসে, 

চক্ষুর নিমিষে, 
বাধি নাগপাশে আনি শিশুদ্বধয়ে | 

যাঁও-যাও স্বতুযু ত্বরা, 

রাখ মান, রাখ গৌরব, 
সৌরভে পুরাঁও ত্রিলোক-- 

আন বান্ধি ভ্রিলোৌক-পাঁলক-_ 

গৌ-পালক গোপাধমদয়ে | 

যদি পার সেনাপতি, 

যদি পার মে অরাতী জিনিতে সময়ে, 

শক্ত হও করিতে বন্ধন, 

দিব তবে দিব হে তোমায় 

যমত্ব সহ মম সিংহাসন । 

চাই না দেব, 

চাই না তব রাজসিংহাসন, 

নকফর আমি, 

বাঁধি আনি তব স্থানে দিলে শিশুছয়ে, 
দিও স্থান ও চরণে । 

শহপীকআসদপ 



যম। 

স্বৃত্যু। 

ও 
শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণ বা শঙ্াস্ুর-বধ গীতাভিনয়। ১১১ 

সহজ - সহজ নহে তে। সে কাজ স্বত্য সেনাপতি, 
রাম ক্ৃষ্েে রণে জিনে কাহার শকতি ? 

রাম কৃষ্ণ পূর্ণ জ্যোতিশ্ময় ! 

ভুতলে উদয়, 
গৃ্ী ভার চয় করিতে মোচন, 
নীরদ-বরণ কিসের কারণ, 
কোন পাপ মোর করি দর্শন, 

লইতে জীবন, 
আগমন ক'রেছেন হেথা, 

সে বারত৷ কিছু নাহি জানি। 

অহো--স্মরিতে শিহরে প্রাণী, 
চিন্তামণি চক্রধারে ছেদ্িবেন শির 1 
কৃতান্তের অস্তদ্িন আজি সুনিশ্চয় । 

গীত । 

যাইবে কৃতান্ত জীবন জেনেছি মনেতে নিশ্চয় । 
রক্ষা নাহি কোনক্রমে রক্ষাকর্তী নিজে নিদয় ॥ 

জানি না কি অপরাধে, 

পড়িন্ধ এ ঘোর প্রমাদে, 

ভয়হারী হরি বিবাদে মনন করি হ'লেন উদয়। 

যমের যমত্ব যাবে, 

ছত্রদণ্ড নাহি রবে, 

যম যষালয়ে যাবে হবে যম নাম বিলয় ॥ 

কি বল কি বল, 
ওহে দণ্ডধর স্বতার ঈশ্বর ! 
কারে ভর কর প্রভু তুষি এ সংসারে ? 



১১২, 
্ 

শ্রীকষ্ের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খানুর-ব্ধ গীতাতিনয়। 
মলি পাপী শিকলে তি শপাদাশাচ পারি পি পি শ পলিপ পপি সত শা পপ পিপি পাশ পপপীপী পাক িপীপপীশিশাপিলাকপীশশিপপিকাীশি কপি পিপিপি পপ পা 

যম। 

স্বভ্যু | 

দেহ আজ্ঞা মোরে, 

এখনি সে ছুই দুরাচারে করিব নিধন । 

হে রাজন্ ! 

ক্ষদ্রাদপি ক্ষুদ্র ডুই নরের সম্ভান, 

তাদের প্রাণ বিরাজে এই নুষ্টিমাঝে। 
কর আজ্ঞা দান, 

বিলম্ব সহে না আর । 

( নেপথ্য হইতে রাম কু) 
কোথায় স্বভ্যপতি ঘমরাজ ! 

এ! এ! এ! 

জগদ গর্জনবত্ এ ঘোরনাদ ! 

সাগর কল্লোল সম এ বীর হুঙ্কার ! 
কোথা যাই কোথা পালাই, 

কে মোরে রক্ষিবে বিভু রোষে? 

মহারাজ ! 

একি আজ ভাবাস্তর হেরি ? 

অরি ভয়ে থরহরি কাপে আজ স্বত্যু অধিকারী ! 
চিত্র । আহাহা! বুঝতে পারছে! না? বাপু” ষে 

যোদ্ধাদ্বয়ে আগমন হচ্ছে, ভারা যে শুনছি যমের যম। 

স্ত্যু ৷ পাঁগল--পাগল তুমি প্রাচীন সচীব, 
যমের কভু কি আছে পুনঃ আর যম? 

চিত্রগুগড । খুব বুদ্ধি বাবা তোমার, বাবার উপর খাব! 
আছে, চিরকেলে কথা ! সে কথাটার অন্যথা হয়ে যাবে । 

স্ত্যু। 

র 

দূরে যাও চিত্রগুপ্ত, 

তোম। হেন ভীরু কাপুরুষ কেন আর হেথা, 
ঞ । 

চি রর টিটি রিড জিত 

(1 



প্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্থাসুর-ব্ শীতাভিনয়। ১১৩ ৰ 
নিরিরি রারারারাররী রান নরজার ররর রাত 

ৃ পাপীর সাজার কথা৷ 

ূ গুনিবার হইবে বখন গ্রয়োজন, 

সেইকীলে ছিও দরশন । 

চিত্রগুপ্ত । বটে, এত বড় কথা ! 
ভাল ভাল কত বড় বীর তুমি, 

দেখিব তা বীরমণি । 

( যোদ্ধাবেশে রাম কৃষ্ণের প্রবেশ 1) 

| যম। কে তোমর। দুজন ? 
মদনমোহন রূপরাশি 

ূ 
1 
! 

বিকাশিয়। স্বভুহাসি হইলে উদয়? 
দেহ সত্য পরিচয় 

জন্মেছে বিস্ময় ! 

নর-বালক হ'য়ে স্বশরীরে এ পুরে উদয় ? 

বলরাম । যমরাজ ! নাহি কাজ পরিচয়ে । 

এবে আছে এক আবেদন, 

করহ শ্রবণ মনযোগী হয়ে । 

সান্দিপনী পুভ্র নাম মধুমঙ্গল তাঁর 

তোমার আগারে বসতি এখন, 

হে রাজন্ ! 

জীবন তার তব স্থানে আজ 
ভিক্ষা চায় কৃষ্ বলরাম । 
দেহ দান ত্বরা, এ 

| ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে, ৮ নু 

| রুতাস্ত সহ করিৰ নাশ ক্কতান্ত আলয়ে | 

। 

হ 
রঙ 

ৎ 
4 ॥ রব ন 

১ পিসি রর 
নি, লগ চরিত চপ । চি $ দিছি 

খু জিতু এটি বির ০৭ ০) শা ডি 



ৰ 
ৃ 
! 

] 

| 

| 
ৃ 

র 
ৃ 
ৰ 

১১৯ 

কত | জিপ পিপিপি পপি শী আপ শপ শশী তত চে শক শক্ত পন আপা সত ২ ৯ ৩ ৭২ শসপস্প্পিশস | জী লিগ ও ৩ ৯. পিস লী ৮৭৮ পা এন লা পাপ পি লা শিপ ৭ স্টক কর আপ পাক 

চি 

চর 

1 শ্রীরুষ্েের গুকুদক্ষিণা বা! শখাশ্বর-বদ গীভাভিনয় ! ৃ 
সপ জা ৮৭ আট ০০০০০. কাস শাপলা কপি 7 পাপী ক পাপী শিশিরে পিপি ৩ সপ পপ পা পা আপ পপ পাস আপা 

হু ! এত স্পদ্ধ। গোপের নন্দন, 

বাঙাম্ত ভবদ করি আগমন, 

কহ শ্েচ্ছাভাষ গ 

বলরাম 1 শক্তি থাকে কর প্রতিকার, 

কু 

ন্ 

সমরে পশ্চাতৎপদ নহে রাম- রামানুক্ক 1 

ধর অস্ত্র। 

সম্বর জ্বলস্ত রোব গুতু, 

বমরাজে শুধাইঈব আমি একবার ? 

হে কুতান্তি' 

কন ধ্বংসকারী রাম হরি 

চাহে তব স্থানে ছি শিশু পাঁণ । 

ষ্ট চিতে দেহ স্বর দান, 

তুবা প্রাণ তব হরিব নিশ্চয়, 

বুঝিয়া উদ্ভর দাও যেবা হয় । 
( অ্বগতঃ ) 

যদিও বুঝিতেছি কুষ্ণ পুর্ণ ভগবান, 

স্থ।পি এ দর্পপূর্ণ বাণ 

আনহা অতিশয় ! 

যে হয় দে হয়, 

বার প্রাণ যাইবে নিশ্চয়, 

তখাপি রাম রুষ্জেনাহি দিব পৌতাত্বা কভু । 

কে 

1 

বলরাম । কহ স্বত্যুপভি, 
কি যুকতি করিলে হে স্থির ? 
রণপন কন্পিলে কি, 

বাঞ্চিলে হে দিতে তুরা শিশুর জীবন? 
॥ 
রি ১১॥ 

১ 
তে ক তি ঞ 

এ পা দালান পাশ সপ জপ স্পা এ পপ ৯৯ ০ সস পাপা পপ পা পর এ ০4 

থু 

চি 25 

হত 

পি হ 38উ 
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যন । প্রাণ যার বাবে 

তথাপি না দিব বিপ্রস্থত গ্রাণ | 

ক্ুব্ঃ | হও তবে রণে আগুয়াণ। 

যম । প্রস্তুত এখনি । 

ৰ বলরাম । ধর অস্ত্র বম সেনাপতি । 
ৰ সত্য | -প্রস্তত সমরে | 

ূ (বলবামরহ মৃত্যুর ও শ্রীরুষ্ণনহ যমের 
র যুদ্ধ করিতে করিনে প্রস্ভান 1) 

ৃ চিত্রগুণ্ত ! আমিই বা! এখানে কেন ? যুদ্ধস্থলটা পানেই 

ৃ যাই না কেন, দেখি না কেন হার জিভটা কাব হয । 

[ গ্রস্থান । 

দ্বিতীয় গভভাঙ্ক । 
পিপল পাই সাত 

রণস্থল। 

( বেছগ চিবগুপ্রেব প্রবেশ |) 

চিত্রপুপ্ত। সর্বনাশ ! সর্বনাশ 1 মহাত্রান ! মহাত্রান ! সাদা 

কালো দুটো ছেলে, ছেলে নয় । মহারাজ ৷ আগেই বুঝেছিলেন, 
যমের যম, তাই মাসে মাঝে আপন। হ'তে ভয় পেয়ে উঠছিলেন। 

হায় হায় ! কেন তিনি বুঝেও বুঝলেন না ? কেন তিনি নির্বোধ 
তুর উত্তেজনায় উত্তেজিত হ'য়ে এ নর্জনেশে বিপদ ফাদে পা 
দিলেন ? কি হবে কি হবে ? না জানি এতক্ষণ কি সর্ধনাশ হ'য়ে 

,গেলু। €সন্য সেনাপতিগণ তো। কত শতবার পরাজয় হয়েছে, 

নিজে মহারাজও সেই কুষ্বর্ণ রুকনীমধারী ছৌড়াটার কাছে 
কী 

্ ডি রি 
পু পপ | আক অগা পয ক পা | পিন পপ লাশ | পি এপ কলা | আক | পিল | কাপ আরজ পপলিপজ | এক আদা | পি কি পপ পিজা | পচা ননদ »পাপাদ শি ম্শি 

রখ 

০০ 

পাপা ই এন ক পিউ ৮৯ আডি জপ সপ অনি শ্০পসপ পপি | আত সি ১২২২ উপ পি যা ৪০ মিঞা ওত পনর 
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১১৬ শ্রীকফ্ে গুরুদক্ষিণ! বা শঙ্গাস্থর-বধ গীতাঁভিনয় । 
সদ ৪ ধাপ ক পল এ্পীশিপাপিীসপপপীপেশশিস পপি শিস তি তিল পি পক পাপ পা? তি স্পা পাপী শাশিশিপিসজ রঃ ০০০ সা 

ক-বার পরাস্থ হয়েছেন । হায় হায় । একি হ'লে! একি 

হ'লো। ! এতদিন পরে তুচ্ছ ছুটে। নর-বালকের রণে যমরাজ, 
সেনাপতি স্বত্যুসহ পরাভূত ? অত্যন্ভুত! অত্যন্ত !! ওকি ! 

ও-কে আনে, ছিন্ন ভিন্নরবেশে রক্তাক্ত কলেবরে ভঙ্ধশ্বানে ছুটে 

আবছে। কে? কে? একি মহারাজ যে, স্বয়ং যমরাজ যে? 

( বমের বেগে প্রবেশ।) 

যম। কে কোথায় আছ 

রক্দ। কর বিপদাপন্ন যমে । 

'অহো ! ধায় গ্রাণ- যায় প্রাণ! 

প্রাণভয়ে নিতেছি স্মরণ ! 

কিন্ত কে দিবে- কে দিবে আশ্রয় মোরে ? 

বুঝেছি নিশ্চয়, 
হইয়াছি আমি নারায়ণ অরি। 

হরি পারায়ণ অখিল তারণ 

তাঁর অরি যেইজন, 

কো নজন দিবে তাহারে আশ্রয় ? 

ওকে--ওকে 5 

চিত্রগুপ্ত  সচীব € 

হে সচীব ! মন্ত্রণা বৈভবে ধন্য তুমি, 

দেহ মোরে এ সময়ে সুমস্ত্রণ! 

কিনে পাই ত্রাণ $ 

কিনে পাই প্রাণ ? 

মৃত্যুভয় হ'তে কে রাখে আমারে 2 

লইব আমি কাহার স্মরণ % 
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শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খান্থুর-বধ গীতাভিনয় ৷ ১১৭ ৃ 
চিত্রগুপ্ত | কেন হেন চিন্তা ধর্মরাজ ? ৃ 

মর গৌরীপতি ত্রিলোচনে, 
শিব নাম করিলে বিপদে স্মরণ 

সর্ধাপদ সর্ধ ভয় হইবে মোচন । ূ 

যম। ভাল কথ! বলিয়াছ মন্ত্রী রত্ত্বোত্বম £ 

ভয়হারী শুলধারী দেব কৃত্তিবাস ৰ 
পুজিলে তাহার রাতুল চরণ, 
হয় মনে বিশ্বান 

পাহব বিপদে ত্রাণ রহিষে জীবন । 

শব। 
জয় হর মহেশ্বর, যোগীবর যে1খেশ্বর, 

জগন্নাথ জগজন ভ্রাতা, 

গেরীনাথ বর্বর ঈশ, দেব দেব জগদীশ, 
জীবে চতুবর্গ ফলদাঁতি! | 

মহাঘোররূপ রূপ, বিশ্বকর্ত। বিশ্ব ভূপ, 

নিরাকার রূপ ভাৰকুপ, 
ভবঘোঁর নাশকারী, জয়'জয় শুলধারী, 

ভক্তপ্রিয় ভক্ত অনুরূপ | 

বুষভবাঁহন শিব, হর হে হর অশিব, 

তব পদাশ্রিত শু কিস্কর, 

কিঞ্চিৎ করুণা দানে, রাখ ভয়াতুর প্রাণে, 

আশ্রিত রক্ষ দেব শক্ষর-। 

“| .* হে আশুতোষ ! হে ক্কপাঁময় ! আমি আপনার "ভঙ্ন পুজন 

কিছুই জানি না। নিজগুণে এ নিগুণ ষন্ে অভ্ভয় চরণে স্হান 

| দান কর প্রভু! রা ॥ ॥ 

. য় 

নখ 
চা এ ও র্ ৪ 88৮. 

ঙ রর টে 
পি যাক উস 0 ? 

॥ এ চি £ 

! 



রঙ কাশি শীশীশীতি  পস্টিত হনীতি লাল 2 শা ও পাশ তি 2 ক পপ পপি পাশ হি পি শম্পা লাশ কি কেশ ৩ চর শিপ লনা উদ পিল জা ০ 

চে 

| ১১৮ শ্রকষ্খের গুরুদক্ষিণা বা শখখাস্বর-ষধ গীতাভিনয়। ও 
টি স্পা পালাল শপে পপজপ পেশা পাশ পাপন পপ পা পা ৯০ পপি শিপ পিপিসপিসপপিসত পিল ০০৮ পপি শী শা পা সাপ 2252. সি পিসি শপ শী সপ কন 

গীত । 

কর করুণ! কিচ্বরে হে দেব শঙ্কর । 

ূ নিজগুপে আশুতোষ ভোষ দেব দিগাম্বর ? 

ূ আমি প্রাণভয়ে নিতেছি স্মরণ, 

ৰ ( আনার রাখ রাখ হে ত্রিলোচন ) 

ূ ( আমি সার করিনু তব অভয় চরণ ) 

ূ ভূবন জীবন, কর দাসের জীবন রক্ষণ, 

। তব নাম ম্মরিয়ে যদি, 

বায় 'প্রাণ গুণনিধি, €( তবে শিবনাম লবে না কেহ ) 

| (শিব নামেতে কলঙ্ক রটিবে ) 

ৃ এ অবধি নাম গেল তব হে হ্নু। 

ূ জানি না জানি না ভজন, 

| জানি না জানি না সাধন, 

(আমি ভজন সাধন জানি না হে) 

(ভব ধব তব চরণ সাধন ) 

কর মোচন, নিজগুণে এ বিপদ ব্ক্ধন, 

(তৃমি বৈআর কেহ নাই হে) 
ৰ ! বিপদ সাগরে রাখিতে মোল্সে ) 

র ( তুমি বড় দয়াল প্রভু দেবকুলে ) 
হে বিজি প্রাণ যেন না দেহান্তর ॥ 

যম কৈ? কৈ? আশুতোষের তো দয়া হলো না 

চিত্রগুগ্ড ? 

চিত্রগুণ্ত 1 মহারাজ ! মঅবশ্টুই সেই পরম দয়াল অভয় 
গ্রাদান ক'রুবেন । 

যম। নাহে অমাত্য পাধান না, ৃ 

ূ আশুতোষ কৃত্তিবান না হবেন কুতান্ত সদয় | 
ন্ রঙ 

॥. 
0 

ি 
2 

০৮১৩৩ গজ পেল পল সস সপিকছ ক আপা পানী পিপি রজত থা হাত লাস পপ পপ পাপ পাপা আইপি আপ পলিপ পসপীপা পাপা পিউ ৯ পপ পালকি ও পলা পা পা শী পিপল পপ পাটিতিশি সীল শা ৯০৭ 

পালা সপ পর শা পা পপর রশ ৯ পপর ৪.০ পপ আস, পাপা এপ অন 

এ 
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২০ শিপ আপা পপি শিপাপিপপি শি পক পি পাপে পপিসপিসপসস শী | পি | শক পিন আপস তি পি শপ পীর পপর ০ পিস সা পি 

চিত্রগুগ্ত । 

যম। 

চিত্রগুণ্ড | 

যম। 

চিত্রগুণ্ত । 

বম। 

চিত্রগুপ্ত। 

যম। 

চিত্রগুপ্ত । 

যম। 

চিত্রগুপ্ত । 

৯ সারা পপি পিসী স্পা ই জোশ পট সস পাপ 

শ্ীরূষেের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্থর-বধ গীতাভিনয় । ১১৯ 
সি এআ পপ পচ জপ পবা পথ ৪ 

দে কি মহারাজ ! 

ভক্তাধিন হর ভক্ত প্রতি হবেন নিদয় ? 

নিশ্চয় হে মন্ত্রীবর নিশ্চয় নিশ্চয় । 

কিকারণ এ বচন কহ ম্বত্যুপতি ? 
ভেবেছ কি হরিসনে ভিন্ন গৌরীপতি 
তব অরি একি নেই গোলোকের হরি ? 

এখন চিনিতে বাকি সচীব তোমারি ? 

দয়া নামে কেন তবে হেন ব্যভিচার ? 

পাতকী ভাড়িতে মন্ত্রী এ হেন আচার । 

জেনে শুনে হরিসনে কেন রণপন ? 

অদৃষ্ট্রের লিপি যাহা কে করে খগ্ুন | 

ডাক হরে হরি-হরে বদিও অভিন্ন, 
তথাপি ভকতে নাহি ভাবিবেন ভিন্ন 1 

'অবশ্থ ডাকিব আমি দেব দিগারে, 

কিন্ত মন্ত্রী, 
সন্তোষ করিতে কভু নারিব নে হরে । 

হে হর শঙ্কর দেবদেব মহেশ্বর, 

কর রুপা অভাজনে আশ্রিত কিহ্কর । 

শশাঙ্ক শেখর ভীম ভব-ভয় হর, 

শশাঙ্ক কলঙ্কী তাহারে ললাটে ধর | 
ভুজন্গ বিষম খল দুরজন অতি, 
সাদরে তাহারে ধরেছ হে ভূতপতি। 
ত্যজ্য ভল্ম অঙ্গে শোভে অগৌর-চদ্দন, 
অস্বর ত্যজিয়ে বাখাশ্বর বিভুষণ 1. 
টি অস্থি তোমার প্রি কণ্ঠমালা” 

এ এ পবা পাস ক আপা পপ 

পা 



১২৪ গ্রীকষ্খের গুরুদক্ষিণ। বা শঙ্খান্রর-ব্ধ, গীতাতিনয্ন ॥ 

কর্ণে ধুতুরার ফুল ভুবন উজলা। ৷ 

ঘণ্য বস্ত তব প্রিয় ষদ্দি মহেশ্বর, 

'আমি কেন হব তবে শ্রীপদ অন্তর | 

চরণে রাখহ শিব অশিব নাশিয়।, 

হরি কোপে রাখ তাণ করুণ করিয়া । 

গীত। 

রাখ প্রাণ হে হর হরি কোপেতে । 

আমি নিলাম ম্মরণ অভয় পদেতে ॥ 

রুত্তিবাস পদে আশ করিলাম একান্তে, 

আমায় রাখ হর পদপ্রান্তে | 

(আমি তোমার চরণ ভিখারী ) 

তুমি ভিন্ন অন্ত কেহ নারিবে বিপাকে রাখিতে ॥ 

কষ | কোথায় লুকাঁলে কৃতান্ত 

প্রাণান্ত ভয়ে হয়ে ভীত মন? 

যম। এ আনে মহ]। অরি করিয়। গর্জন । 
হে সচীব ! 

কৈ হ'লে? উদ্দেশ্য পুরণ $ 

( শ্বীকফ্জের প্রবেশ । ) 

রুষচ। হে র্ুতান্ত ! 

এখানে আনি লরিছ বিশ্রাম? 

পাইয়াছ এত ভয় মনে ? 

মাগ ক্ষমা, মান পরাজয় 

দেহ ত্বরা বিপ্র শিশু গ্াঁণ, 

দিব ত্রাণ, দিব হে অভয় | 



শূ্- 
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যম । 

চলর ০০০০ 

এপ, সপ গর পা 

কৃঝও | 

যম। 

কুক | 

যম। 

বশ পি প্র উপ সস পপ উপ ০৮৯ পূ 

শ্রীকষ্চের গুরুদক্ষিণা ব। শঙ্খাস্র-ব্ধ গীতাঁভিনয় । ১২১ 
এ পপি ৬. পাপী ২ 

যুঝিব, 

যুঝিব হরি তব নে । 

যায় প্তাণ যাবে, 

শিব নাম অক্ষয় কবচ বুকে । 
শিব ভক্তি কতক্ষণে হৈল নঞ্চার, ৰ 

গুন সর্বাস্তক ! 

শিব নাম বলে তব নাহ্িক নিস্তার | 

ধর অস্ত্র অবিলঙ্গে 

কাল বয়ে যায় । 

প্রস্তুত রুতান্ত | 

জয় হর মহেশ্বর | 

(যুদ্ধ ক্ষণেক পরে যম পরান্থ হওন 1) 

কি হবে উপার কাল? 

হের কালদ ও হরি 

এই দণ্ড পাবে তুমি দণ্ড বমুটিত। 

প্রহার দণ্ড তব দণ্ুডধর, 

চক্রে খণ্ড খণ্ড করি কাটিৰ তোমার দণ্ড । 
রক্ষ চক্রে চক্রধর ভীম দণ্ড 

করিনু নিক্ষেপ শির লক্ষ্যে | 

জয় শিব শল্তো ! (দণ্ড ত্যাগ ) 

মহ।কাল পাদপদ্ম করিয়। স্মরণ 

ত্যজিন্ু এই সুদর্শন । 

(সুদর্শন ত্যাগ দণওড ব্যর্থ হওন |) 
একি হলো ! 

কালদও ব্যর্থ হইল আজ ! 

॥ 

রর রি ্ ্ ্ সি সত সপ স্৭৮ বি ৯ ৮ 9০ পরেশ শি সি আলি ভাসি 2228 255 2212 লা আদা 
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৮২২ ্ শ্ীরুষ্েব গুক্দক্ষিণা ব' শঙ্খাস্থুর-বধ গীতাভিনয় । 

নিরুপায় এবে। 

ভবে ভাবি কি ফল লভিন্ু হায়? 

কষ । নিশ্চিন্ত কি হেতু ক্লতান্ত ? 
হের যায় মহাবেগে চক্র সুদর্শন | 

নাশিতে ভোমার জীবন, 

রক্ষ আত্ম প্রাণ হ'য়ে সাবধান । 

যম। অহো।- অহো। ! অগ্রিময় হৈল দশদিকৃ, 
যেদিকে নেহারি 

হেরি অরি হরি চক্র ধায় £ 

যায়-যায় প্রাণ যায় !, 

কে রাখে আমায় ! 

লইব হরির স্মরণ ? 

দিব দাঁমোদরে বিপ্র শিশু প্রাণ? 
নানা না, 

কেমনে তা দিব ? 

প্রাণপন ক'রেছি যখন, 

প্রাণদান করিব তখন । 

যা হবার হবে, 

আর একবার ভাকি শুভদাতা শিবে ॥ 

হে ভোলানাথ ! 

হে অনাদি ঈশ্বর ! 

কিঙ্কর ডাকে অতি সকাতরে, 

কেন ন। রাখিছ দাসেরে ? 

এসে। বিশ্বনাথ আশুতোষ বিশ্বের ঈশ্বর, 

কর এ ঘোর বিপদে পরিত্রাণ । 



মহাদেব । 

যম! 

মহাদেব। 

যম। 

শ্কষ্ণেব শুহদক্ষিণা বা শঙ্খাস্থুব-বধ গীতাভিনস্ব 1 
০ 

(দূরে মহাদেবের প্রবেশ 1) 

(দূর হইতে) 
মাঁভৈঃ ! মাভৈঃ !। মাভৈঃ 11! 

রক্ষ রক্ষ কমলাক্ষ কমললোচন । 

সম্বর নম্বর গাভু চক্র সুদর্শন | 

আনিযাঁছ দয়াময ম্বতুযুর্ণয় দেব মহেশ্বর » 
রাখ পর্দে কপাময় কাতর কিস্কর। 

নাহি ভয় যমবাঁজ বক্ষিব নিশ্চয়, 

মম বাক্যে ক্ষমিবেন দেব দয়াময । 

ক'রেছ অন্যাঁষ কাঁজ না বুঝিয়া মনে, 
ব্যথ। দেছ মহারণে দেব নারাষণে | 

চাহ ক্ষমা ধর পদে রাখহ বচন, 

করিবেন হরি এবে ক্রোপ সম্বরণ । 

দযাময দীননাথ দ্ীনবঙ্ধ হরি, 

কুপ।ময় কর রুপা। দীনে দয়। কাব । 

অত্ঞানে মাতিযা মন তোম। না চিনিল, 

হাতে নিধি পেয়ে তায় অধত্র করিল । 

তুমি হর তুমি হরি ভূমি মুলাধার, 

তুমি সৃষ্টি তুমি দৃষ্টি তুমি সুস্্রাকার | 
তোঁমাব চরণে দোষী হ'য়েছি অশেষ, 

নিজগুণে ক্ষমা! কর হে প্রভু বিশ্েন ॥ 

রুতান্ত একান্ত মনে লইল স্মরণ, 

কিহ্কুর বলিয়ে পদে রাখ নারায়ণ । 

ও ক, রন ডট 

ও 
১২৩ 
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২৪ শ্বীকষে্ঃর গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুর-বধ গীতাভিনয়। 

রাখ রাখ হরি মধুবন বিহারি! 

নিলাম চরণে স্মরণ হে মুরারী ॥ 

. পতিত অরাতি জেনে এ পাতকীজনে, 

নিজগুণে হে শ্রীধর ক্ষম দোষ আমারি । 

একান্তে পদপ্রান্তে নিলাম হে ম্মরণ, 

(রাখ রাখ পদে মধুস্দন ) 

(কর কর দাসের ভয় নিবারণ ) 

(ভব-ভয়হারী ভবের ধন ) 

যেন অপ্নি ব'লে দ্বণা করোনা রাসবিহারী ॥ 

শ্রীরুষ | ধর্দ্রাঁজ ! উঠ, আর তোমার সহিত আমার 

শত্রুতা নাই । দেবদেব মহেশ্বর ! আপনার এই স্ুদীন কিঙ্কর 

রুষ্চ হ'তে আপনি আজ বড় ষাতনা পেয়েছেন । ভক্ত রক্ষা 

হেতু প্রাণে বড যাতনা পেয়ে ছুটে আঁপতে হ'য়েছে। 
মহাদেব । নারায়ণ! একদিকে যেমন যাতনা অনুভব 

করেছিলাম, অপর দিকে আবার তেমনি অপার আনন্দ অন্ুু- 

ভবও করেছিলাম হরি । মে আনন্দ-_এই পুর্ণানন্দময় হরি 

দরশন । 

কৃষ্ণ । দেব! ক্ুতাস্ত সমর বান! করাতেই আপনার 
এ স্থলে শুভাগমন হয়েছে । হে ক্চভময় ! রুতান্তকে যাতিন। 

দিয়েই আমি আজ আপনার চরণ নয়নভরে দর্শন কাল্লাম, ধন্থ 
হ'লাম। 

মহাদেব । বেশী বল কেন বনমালী% তুমি এই শিবের, 
পরমগ্ডরু, শিব শ্মশানে মশানে কার ধ্যানে নিমগ্র থাকে গস ? 

[ ভুমি পরম ঈশ্বর তোমার ধ্যানে | দীননাথ ! শিবের মস্তকমণি ! 

ঁ শিক 

বাদ শিপ গস ০৮ আপ পাও তা সপ উর ্প্পপ্থপাহাপপস্া্পপ্প প-প্া- ০০ -০-:8 ব্পতপ্্পপইহস্০ সা” কই, পত্র পপ পা ্ 

হ 

পাপ পজিশন 



প্রীকষ্ণের গুকদক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুর-বধ গীতাভিনয় । ্ ১২৫ 
পাপ পপ | পা জপ শপ পা আপাত এ পাপাশিপা পি শা শপ শী শি পপি তা পিপি | পপপিপবত শপ পাপী পপি পা শিপিল | পাস অপ ০ সপ 

পাগলা ভোলাকে ছলনা খেলায় তো। সদাই ভুলিয়ে রেখেছ, 

আরও কত ছলনা! খেলা খেলবে হরি ? 
রুষ্জ | হর-হরি প্রভেদ নয়, হর-হরি এক । হর-হবি মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ নিরুষ্ট নাই, হরিও যেমন হরও তেমন | দ্বিভীযতঃ হরি- 

হবে যেমন মিলন 2নেমন মিলন আব জগ্রতে কখনও ক।রননে 

হবার নয । ভক্তসনে অপুর্ধ মিলন হ'লেও এমন মিলন হয় না । 

দেব ভূতনাথ ! আপনি নর্ধজ্ব, আপনার অবিদ্িত কিছুই নাই, 
সম্প্রতি আমি কোন সঙ্কটে পতিত হয়েছি । 

মহাদেব । বুঝেছি শ্রীনাথ, গুরুদক্ষিণার দায়ে পড়েছ? 
সে দায় এড়াতে আজ এই কুতান্ত সহিতে তোমার দারুণ সমর 
বেধে ছিল । হরি! বার নামের জয় দিয়ে স্বত্যুপ্তয় এই কর।ল 

রুতান্ত বিজয়ে সক্ষম হ'য়েছে, তার নিজের দায়? পাভু ! নীল- 

মণি ! কথাটি যে বড় আশ্চর্য জনক । 

কষ্জ | বাস্তবিকই আশ্চর্য্য জনক; নতুব! ক্ৃতান্তসহ বংগ্রাম 

আরম্ভ হবে কেন প্রভু? 

মহাদেব । তাঁর কারণ আসার ভাগ্যে আজ হরি দর্শন 

হবে। যাকৃ, শুন স্বতুযুপতি ! তুমি অবিলঙ্গে ব্রাঙ্গণ বালকের 

| প্রাণ এই ব্রন্গণ্যদেবকে প্রদান কর। বুঝে দেখ কতান্ত, যার 

রুূপাঁষ এই অনন্ত মহান্ বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে, যাঁর কৃপায় তুমি 
| এবং আমি প্রভূ ক'রে থাকি, ধাঁর ইচ্ছার ব্রন্মাও পলকে লয় 

হ'তে পারে, আবার কজিত হ'তে পারে, তার ইচ্ছার বিরোধী 
হ'ঈ্ত নাই । তোমার পুর্ধজন্মের তপস্যা ফল সংগ্রহ ছিল, তাই 

,* 1 গ্লুহে বসে নারায়ণের চরণ দর্শন পেয়েছ । যাও মহাসমাদরে 

1 আনুন্দ-মন্দিরে শ্রীধরে ল'য়ে যাঁও। পাস্ অর্ধ্য দিয়ে মাধবের 
পাঁদপদ্ম পুজা ক'রে জনম জীবন নফল করণে । 



১২৬ শীকষ্ণের গুরুদক্ষিণ! বা শঙ্খাস্থর-বধ গীতাতিনয়। 
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যম। প্রভো। ! বড় সাধ হরি-হরে একত্রে পুজ1 ক'রে জন্ম ও 

কর্ম সার্থক জ্ঞান করবো । 

( বলরামের প্রবেশ ।) 

বলরাম । একি ! একি! 

মমানুরূপে হেরিতেছি কারে ? 

কয় রাম আছে এ ধরায়? 

মহাদেব । রাম তুমি একজন ভবে, 

রামরূপ শুভদেহ ধরে আর জন। 

তুমি ভাগ্যবান রাম 

আমি অভাগ্য বামদেব । 

বলরাম । একি ! একি হেরি! 

রজত-বরণ বিভুতি-ভূষণ দেবদেব ত্রিলোচন, 
কৃতীন্ত ভবনে কৈল। আগমন ? 

ধন্য হৈল জীবন, 

স্ুক্ষণে হেরিনু জ্ীচরণ। 

হে প্রভো ! হে বৃষভ-বাহন ! 
নমে এ কিন্কর তব শ্রীচর্ণে 1. (গরণাম করণ) 

মহাদেব । উঠ দেব অনন্ত! 

সার্থক তোমার তপস্ত1 ! 

তপোঁবলে নীলকমলে বীধিয়া বীরমণি, 
ছায়ানম ফের হরিসনে | 

ত্যজ রাম অরি ভাব যমর্সছ, 

ক্ষমিয়াছে তবানুজ, 

ক্ষম ভুমি ওরে | 

শ- ্ঁ 
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শ্রীকষ্ণের গুরুদ্রক্ষিণা বা শঙ্খান্বুব-বধ গীতাভিনয়। ১২৭ 

শশা সপ পিসি্পপ শি পজ্ পপ: স্ব জপ উপ পাপ 

বলরাম । দিবে কি কৃতান্ত বিপ্রের জীবনী ? 

মহাদেব । দিবে শুরমণি | 

বলরাম । তবে আর বিবাদে কি কাজ। 

যমরাজ ! 
ত্য বৈরীভাব ! 

যম। ত্যজিয়াছি সে ভাঁব হুলাবুধ, 
ভূতনাথ আনি রণস্থলে 

দিলেন কিঙ্করে দিব্যজ্ঞান, 

সেই জ্ঞানে 

জ্ঞানময় জনার্দনে চিনিয়াছি আমি । 

চল্ এবে বীরমণি, আনন্দ-মন্দিরে, 
হরি-হরে একাধারে পূরজিব যতনে | 

॥ সকলের প্রস্থান । 

১১ 

(পাসে 

তৃতীয় গর্ভাঙক। 
আট: 

গ্রভীর অরণ্য । 
স্হান 

কুটার সান্নিধ্য পথ। 

(হুধাম |) 
,*স্ুধাম ॥ কতদিনে পে শুভদ্দিন উদয় হবে? কতদিনে 

"শামি, পরম অতিথীকে গৃহে লাভ ক'র্বে। ? দীননাথ আমায় 

মহধি সান্দিপনী ভবনে বলেছিলেন । ন্ুধাম! আমি লীক্্র 
চর রী 

ষ এ / ্ ৬৫ ৫ 

ঁ 4 
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১২৮ শ্ীকষ্ণের গুরুদক্ষিণ1 বা শঙ্খাস্ুর-বধ গীতাভিনয়। 

ৰ তোমার গৃহে অতিথীরূপে উদয় হবো | কিন্তু কৈ? বহুদিন 

ূ তো অতীত হ'য়ে গেল, আশাপথ চেয়ে নয়ন অসাররূপে পরিণত 

ূ 
র 
হলো । মীলকমল তো। কৈ এলেন না? তবে কি জনা 

দেবতা আপবেন না ? নানা, বেদ মিথ্যা হবে, ইন্ছ্ু ভানুর 

গতি রোধ হবে, প্ুথিবী গ্রলয়-পয়োধিনীরে নিমগ্ন হ'য়ে যাবে; 

তথাপি সত্যময় সত্য-সনাতনের বাক্য কি কখনও মিথ্য। হয় । 
'আনবেনই আনবেন, দেখবই দেখবে। | তবে দুর্ভাগ্যের ভাখ্য- 

দোঁষে বিলম্ব রাহু সে কাঁলে। শশীকে গ্রাস ক'রে রেখেছে । 

ভাল, প্রাঁণান্ত পর্যন্ত তো! আশাপথ ধরে চলি, আর হরেকুষঃ 

হরেরুষ বলি । বনমালী হে! দীন ব'লে যেন ক্ূুপা বিতরণে 

কুপণ হও না। 

গীত । 

হ,ওনা হে কৃপণ । 
করি সবিনয়ে নিবেদন ॥ 

তব আশায় রাসবিহাঁী, 

আঁশাপথে সদ! বিহরি, হে বংশীধারী_- 

কর দীনের আশাপুর্ণ, 

হে হরি পরমব্রহ্গ, 

তক্তবৎসল নাম তুর্ণ ক্র রক্ষণ মধুস্দন ॥ 

যাই, আর কাল-বিলম্ব ক'রূবে। না, ভিক্ষার সময় হয়েছে । 

হরিবোল ! হরিবোঁল !! হরিবোল 11! 

| | প্রস্থান । 

(স্থধামপত্রী হমনাকপ্রবেশ। ) বা 

নুমনা । পতি ভিক্ষায় গেছেন, পুজটি বিষু-মন্দিরে, বিজ্ু- 1: 
ঠাকুরকে দেখতে গেল, কুটীরটি শুন্য হ'লো। ! আমি আর একা 

রি ॥. ১৫ 
১ ্ 

ঃ 



শ্রীকৃষ্ণের গুকদক্ষিণা না শম্থাস্থব-ব্ধ গীতাভিনষ । ১২৯ 
শশা পাপা সপ শি পপস্ শীশীপ শিপ পপ আপ | শিপ | পারা পপ জহি, চে শপ সপ পে আশ শিপািপিশিশ পি ৮ পল পা 

কুগিরে থাক্তে পার্লেম না, তাই সুুশীলকে কোলে নিতে বিষু্ 

মন্দিরে যাচ্ছি! এতো নারায়ণ মন্দির দেখা যাচ্ছে, ঠক? 

ওখানে তে! আমার স্ুশীলকে আমি দেখতে পাচ্ছি না । লে 

তবে কোথা গেল ! মন্দিরের ভিতর কি প্রবিষ্ট হয়েছে | ডাল 

ডাকি না একবার । সুশীল ! সুশীল 1! 
নেপথ্য হইতে স্রশীল। যাই মা যাই। 

সুমনা | এঁধে বাছা আনছে । 

স্পা, 

(স্বশীলের প্রবেশ।) 

নুশীল। কেন মা ওরূপ ব্যাকুল হ'য়ে ডাঁকছিলে? 
সুমনা । আয় বাবা কাছে আয়, দরিদ্রের ধন ভুই--০তোকে 

চ'খে রেখে চ'খে হার।ই । (ক্রোড়ে গ্রহণ 1) 

সুশীল | হে মা! তুমি আমাকে অত ভাঁলবান কেন? 
সুমন! | বাবা, তুই অমর ছেলে, আমি তোর মা, মায়ে 

যে ছেলেকে কত ভালবামে তার সীমা সংখা নাই | 

সুশীল । তুমি আমাকে অত বেশী ভালবেশ না মা অত 
বেশী যত স্সেহ ক'রোনা | 

সুমনা । কেন রে সুশীল, কেন বাপ অমন কথা কেন 

বললি? 
সুশীল । দেখ মা! আমার সদা সর্ধদা মনে হয়, আমি যেন 

আর বেশীদিন তোমাকে মা ঝল্তে পাবে! না | সত্য ঝ্ল্ছি | * 
মা” কখনও কখনও যেন কানে স্টনৃতে পাই, কে যেন আমার 

কানে কানে ব'লে, সুশীলগ্রে ! জন্ম সার্থক কর, কম সার্থক কর, 
তুই প্রাণপনে তোর জনক-জননীর সেবা সু্রঘা কর, অ্ুর বেশী- 
দিন নয়, তোর দিন সংক্ষেপ ! 

রর 
€& ৯৭ ) 



তি শ্রীরঞ্চের গুক্দক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুব-বধ গীতাভিনয়। 
মস ও পো শপ সপ আজ | পিপিপি আশ শি সনি | শপে | আপস পা | সপপিস্রিপিপশ | পীর | পক্ষ আপা সপ পিপি মি 

সুমনা | বালাই বালাই, পাগল ছেলে! অমন কথা আর 
মুখে আনিস নে। 

সুশীল । মা! আজ হ'তে আমি ভিক্ষায় বাব, তোম।কে 

আর পিত। মহাশয়কে আমি আজ হ'তে আর ভিক্ষা যেতে 

দেব না। 

সুমনা | ওরে বাপ! পুজ্রহই তো পিতা মাতার শেষ জীব- 

নের অবলম্বন। ই এখন বালক, আমরা এখন তোকে ভিক্ষা 

ক'রে এনে পৌঁষণ ক"র্ছি, আবার তুই যখন যুবক হয়ে উঠবি, 
আমর] তখন অশক্ত হ'য়ে পড়বে, বয়োরদ্ধি হেতু ম্বরাভারে 

আমাদের দেহ অবশ হবে, তখন আবার তুই আমাদের পিতা 

স্বরূপ হয়ে আমাদের পোষণ ক'রুবি। আজ হ'তে ব্যস্ত হ'তে 

হবে না বাপ, পিতা মাতা পৌষণের গুরুভার একদিন তোমার 

শিরে অপিত হবে । 

সুশীল । আজ হ'তেই সেভার দাও নামা, আমি আজ 
হ'ত্েই তোমাদের ভরণ পোঁষণের ভাঁর নেৰ। পিতা মাতার 

সেবা ভিন্ন প্ুজ্রের জীবন যে বিফলে বয়ে যাচ্ছে । আমি 

গেোমাদের পুজ থাকৃতে তোমাদের ভিক্ষা] ক'রে আন। সাজে না, 

তোমাদের আনি-ত ভিক্ষায় আমার ক্ষুধা শান্তি করাও উচিত্ত 

নয়। মা! মা! তোমার পাষে ধরি মা, পিতা মহাশয়কে 

বালে আমাকে উচ্চ কাজের ভার দাও । আমি যেন মনের 

আনন্দে জনক-জনন রএসুশ্রুষা ক'রে কুতার্থ হতে পারি । মা! 

এ সংসারে আমার আর কোন কর্তব্য কাজ নাই, পিতা মাতার 

সেবা আর তাদের নিত্য চরণ পুক্তাই আমার এ্রধান কর্তব্য 
কম্ম। , রণ 

রী 
নর 
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পাপা শীতে শপ পপ পারা | আক ৯০ 

পর 

রাজ গীত। 

মাগো পবিয়ে চবণ কবি মিনতি । 

হও প্রসন্ন প্রসন্নময়ী তব তনয়ের প্রতি 

| চাবিবেধ পঠনেব ফল, 

ইহা হ'তে নতে সুফল, পিত মাঠ সেবার যে ফল, 

পিতা ঈশ্বব মাতা ঈশ্বপী ঘ্বাকাব সুবতি। 

দ[৪ মাগো দাও অধিকাৰ, 

পিতা মাঁতাব সেবা ভাব, বিফালে জীবন কেন যায়, 

আমি সন্বতীর্ম সাব কবিব ও পদে বেখে মাত ॥ 

সুমনা । হাঁবে অবোধ নন্তন ! তোর বয়ন সবে এই নাত 

বৎসর, এর মধ্যে তুই আমাদের পালন ভার নিতে পার্বি কেন 

বাপ? 

সুশীল 1 মা । ০োমাদের আশীর্ধাদে তোমাদের স্তশীল 

না পারবে কেন মা? আদি নগববাসীদের গৃহে খুহে ভিক্ষা 
করবো, বাঁলক-ভিক্ষুক দেখে গৃহীগণেব মনে দয়া হবে, তারা 

তুষ্ট হ'ষে আমাকে অধিক পরিমাণে ভিক্ষা! দেবে । সম্মুখে 
অরণ্য মধ্যে ভগবভী জাহ্ুবী প্রসন্ন ঘলিল-আোঁত বিস্তার ক'রে 

বয়ে যাচ্ছেন, এ পবিত্র গঙ্গাকতল কম গুলু পুণ ক'রে এনে তোমা- 

দের পানীয় যোগাবে মা । 

সুমনা । বাব! সুশীল ! তুমি পিতৃ-মাতু ভক্তির মিন্ধু ! 

সুশীল । মণ আমায় ভিক্ষুক বালকের সাজে সাজিয়ে 

দেবে চল, আমি ভিক্ষায় ষাঁবে। ! ফু 
* »মুমনা | সুশীল! স্কোর যদি পিতা মাতার ভরখ-পোধন 

ক'রুবার এত মন হ'য়ে থাকে, তবে কাল হতে তুই তোর পিতার 

| সহিত নগরে ভিক্ষা ক'র্তে যাঁস্। আম আজ তোকে ভিখারী 

শ 



ৃ 
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৭ আাটিএসপাপাপিপপীপিপপী শপ পপশিপা্। পা শীপিপিপিসিলাটি শিশ্ন শসা পপ পপ আপ 

সাজে সাজিয়ে দিতে পার্বো না, আর তোকে এক। ছেড়ে 

। দিতে পার্বে। না বাপ। 

শীল | মা! ভগবান্ আমাদের দরিদ্র ক'রেছেন | দরি- 
দ্রের শ্বহায় সেই অনাথ নাথ দীনবন্ধু হরি । মাগো ! এ জগতে 

'! দরিদ্রের শত্রু নাই । আমার জন্য তোমার আশঙ্কা কি মা? 

স্রমনা। বাবা! আজ আর তোর ভিক্ষায় যাবার আবশ্যক 

কি? আজ তো তোর পিত। ভিক্ষার্থে গমন ক'রেছেন । 

সুশীল । মা! পিতা মহাশয় ভিক্ষা করে সকল দিন তো। 
সমান বা বেশী পরিমাণে ভতগুল পান না, কোন দিন অতি অল্প 

কোন দিন বা জকলের কুলান মত। যেদিন অল্প পান, সেদিন 

যে সকলগুলি আমাকে খাইয়ে তোমরা উপবাপী থাক । আমি 

কিনে ক আর চক্ষে দেখতে পারি মা ? পিতা মহাশয় ভিক্ষার্থ 
গেলেনই বা, তিনি যদি বেশী ভিক্ষা পান, সেগুলি কালকের 

জন্য নয় করা থাকবে, আমি আজ ফে গুলি ভিক্ষায় পাবো, 

সে গুলি আজই আমার পিতা মাত মেবায় ব্যয় হবে । চল মা, 

আর বিলম্ব করোনা । 

সুমনা । অশান্ত সন্তান! শান্ত হবাপ, আমি আজ তোকে 

ক্োনভ্রমে ভিক্ষা ক'র্তে পাঠাব না। তোমার পিতা মহাশয় 

গৃহে আসুন, তাঁকে তোমার মনের কথাগুলি খুলে বলো, তিনি 

যদি সম্মত হ'য়ে ন্োমায় ভিক্ষায় পাঠান, তাহ'লেই তুমি ভিক্ষাঁয় 

ত্রত্তী হ'তে পার্বে। নইলে বাপ, আমি তোকে আপন ইচ্ছায় 
নবীন ভিখারী সাজিয়ে দিতে পার্বে! না । বিশেষতঃ আমি 

ভোর মা, মা হ'য়ে পোড়া উদর পুরণ তরে এমন সোণারচটাদ্রে |. 
ভিক্ষায় পাঠাতে পারবো না। ওরে গ্রাণধন ! তুই নয় পিতৃ রি 

মাড় মেধার কাবণ ভিক্ষা বার হবি; কিস্ত বাপ, আতপ তাপে 
4 

0 

পস্পিপশীশীশিপিপপাপিপাশপাপীপ পিপিপি 

শু ্ 

হ ৮ কি কি 

সা ০ পপি উপ উই ই পির পাস তা বা রি কাপ এন হানি 
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স্পা টিটি ০ ০৯১১১১১১১১১ 

যখন তোর কচি মুখখানি শুখিষে যাবে, কোমল গা বেয়ে যখন 

| স্বেদজল ঝর্বে, দেইকালে সেই মলিন ভাবে কোন গৃহস্হের 
1 বাড়ীতে গিয়ে দাড়াবে । লে বাড়ীর যদি কেউ পুক্রমাঁতা তখন 

। তোকে দেখে, সে তখন তোকে কি ঝল্বে জানিস বাপ, ব'ল্বে 
। হারে ও হতভাগিনীব সম্ভাঁন ! তোব কি ম। নাই? ভুই কি চ্তোর 
মাকে হাবিযেছিন ? তখন তুই কি বল্বি বাপ? মিথ্যা বলৃতে 

পার্বি নে, তুই ব'ল্বি, আমার মা জীবিত আছে, আমার 

মাতা আপন উদব পুবণ তরে আমাকে এই ভিক্ষার ঝুলি 
দিয়ে নবীন ভিখাবী সাজিয়ে পাঠিযষেছে | এই কথা বলে, 
তখন সে পুজবতী আমাকে কি ব'ল্বে বাপ? মা নয নে রাক্ষলী 
এ কথা বলবে কিনা বল? অঞ্চলের ধন । আমি তোকে ভিক্ষা 
ক'বৃতে যেতে দিব ন। বাঁপ। চল কুটীরে রেখে গৃহকর্দে নিযুক্ত 
হুইগে | 

[ জুশীলকে কোলে লযা প্রস্থান | 

লে 



চতুর্থ গর্ভাঙ্ক | 
4১১৫ 

সাগর-গর্ভ | 

সপে ৬০০০ 

শহ্খাস্থরের বাটী। 

কক্ষ । 

শঙ্াতর | 

শঙ্খাস্ুর । শক্র! শত্র! মহাশক্ত ! কে বলে নারদ শঙ্থা- 

সুরের গুরু ? এইবার যদি একটিবার দেখ! পাই, তাহ'লে বুঝে 

নিই | বিশ্বানঘাঁতক মিথ্যাবাদীর উষ্ক রক্তে ত্রাক্মণ বালক 

হত্যার শোকানল, পাঁপানল এবং নিজের বিষম জঠরানলকে বেশ 
ক'রে নিভাই। উঃ-উঃ--বল্পে কি--ক'লে কি? আমাকে 

ছলে কৌশলে ব্রন্মহত্যা! পাপে লিগ ক'রে পলায়ন ক্লে ! 
আমার দর্ধনাশ ক'রে পলায়ন ক'লে ! হায় হায়! বৎস মধু- 
মজলের শবাধার খুলে যতবার দেখি, ততোবার যেন মনে হয়, 

মধুমঙ্গল আমাকে পিতা পিতা ব'লে ডাকছে ! আমি মায়াবীর 
মায়াজালে প'ড়ে, কপটীর কপট কথায় ভুলে তেমন ধনকে 
ম্বহস্তে বিনাশ করেছি ! ছহুন্থু! ধুধুধু! এ এ ঘোররবে ূ 
নরকানল জ্বলে উঠলে। ! আমি ব্রন্ষঘাতী মহাপাশী বলে আমার ৃ 

সাজার তরে এ নরকানল জ্বলে উঠলে ! যাই-যাই-নরকাঁনলে 

ঝাপ দিই, ক্ষোভ নাই, ছুঃখ নাই । কিন্ত-কিস্ত এক ছুঃরখ-_ 

এক কষ্ট, নে কষ্ট কেমন ক'রে বিস্বত হ'বো, তাকে চাই, ত্বাকে 
না নিয়েও নরকানলে, ডুব দেওয়া হবে না। ছন্দপ্রিয় নারদ্কে 

আমি কখনও ছাড়বো ন1। ূ 
রর এশা 
ষ 

১ 

ক 
শর)? 

ঙ 

শা 
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০৮ লা পপ পপ পপর প্রা পাপ পা সস শি পসিশিশাশিপশশীশ শা শা পাশ সী সপ 

ূ (কুমতির প্রবেশ 1) 
|. কুমতি ॥ তা বৈকি, ছাড়তে আছে কি? সে বড় সর্নেশে 
ূ 

শঙ্ানুর । একি ! তুমি কে ? আচম্বিতে কোথা হ'তে এলে? 

কুমতি । আমায় চেন না বুঝি? আমায় জাননা বুঝি? 

চিনবে কিসে, জানবে কিসে ? আমি যে মনের ভিতর থাকি, 
মনকে শুয়োপাখীটি ক'রে রাখি । 

শঙ্খান্ুর । তাই তো এ রমণী তো আমার হিটৈষিণী 
দেখছি ! ভাল, পরিচয় জিজ্ঞাসি । সুন্দরি! তোমার নাম কি 

বল? 

কুমতি । আমার নাম? তা আমার নাম শুনে তোমার 
কাজ কি ? জেনে রেখে দাও না, আমি তোমার আপনার লোক। 

দেখদেখি, তুমি দেই নারদ খষির কথা শুনে মস্ত ভুল ক'রেছ। 

| নে নেই ক্ুষ্চ ঠাকুরের চেলা, তার কথায় কি ভুলে বিশ্বাস 
কর্তে আছে? 

শঙ্খাসুর | ক্ষ নিন্দা ক'রূলে কেন তুমি ? 
কুমতি | কু নিন্দা করবো নাতো নিন্দা করবে! কার 

তোমার না আমার ? না সেই নারদখবির ? দোষী আর কেউ নয় 

বুঝলে ? যত দোষের দোষী সেই কৃষ্ণ ঠাকুর । তারি উপদেশটি 
শুনে নারদখষি তোমার গুরু হয়ে এসে এই বিপাকে ফেলেছে 

ূ বুঝেছ? আমার কথাটিতে বিশ্বাস কর। 
*“শঙ্থান্থর । যথার্থ কথা । আমি জানি, জগৎ জানে, নারদ 

ঠ]ুকুরের গুরু হরি ঠাকুর | ঠিক্ হরি ঠাকুরের মক্জরণায় ধুর্ত চুড়া- 
+ |"মণি নারদ আমায় ব্রন্মহত্য। পাপে লিগু করিয়ে পলায়ন করেছে। 

দোষ নারদের নয়, দোষ নারদ গ্াভু রুষ্ণের । 

১ 
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কুমতি | বুঝেছে--এতক্ষণে বুঝেছ ? 

শঙ্বাস্ুর। বুঝেছি। 
কুমতি । যদি বুঝলে, তবে প্রতিশোধ দিতে প্রস্তত হচ্ছ কৈ? 

শঙ্বাস্ুর | প্রতিশোধ দিব, নিশ্চয় গুতভিশোধ দিব | ক্লুষের 

কঠ-শোণিত বর্ধাক্ষে মাখা চাই? জোর ক'রে একজনকে 
পাতকে লিপ্ত করা, এত অন্যায় ? এ অন্ঠায় আমি কখনও লহ 

করবো না । 

ূ কুমতি | রামঃ ! তাই কি করে? তুমি হচ্ছ একজন মহা- 

। বীর, একজন মহাযোদ্ধা ! তুমি কি গোপনন্দন ক্ুষ্ণকে ভয় ক'রে 
। থাকবে ? প্রতিশোধ দেওয়া! অবশ্থাই চাই । 

শঙ্বাস্ুর । নিশ্চয়- নিশ্চয় ! তোমার কথ! আমার শিরো- 

ধার্ধয। আজ হ'তে হরি আমার পরম অরি। 

কুমতি । শুধু তোমার কি, হরি দত্যকুলের চির-অরি। 
শঙ্খাসুর । হিটৈষিণি ! 

যা কহিলে সত্যবাণী। 

হরি ছুরাচার, 

করি অন্যায় আচার, 

বধিয়াছে হিরণ্যাক্ষে হিরণ্যকশিপুরে | 

ছলে বলে বলীরাজে 

পাঠায়েছে পাতাল গদেশে । 

গয়াসুর বীর অবতার 

গর্ধিতে বীরগর্ধ তার 

কৌশলে করিল দুই তায় প্রস্তরময় | 
মধুকৈটভ ঘোর বলবান, 

ূ ডুই ভাই দানব প্রধান, 

শাপলা পাপা 



প্রীরুষ্ণেব গুবদক্ষিণ! বা শঙ্খাজ্র-বধ গীতাভিনয |... ১৩৭ 
৮ জা স্পিকার আপ শী 

মায় রণে বীরেন্দ্র দুজনে 

বিনাঁশ মুখে করেছে ক্ষেপণ। 

কত কব জার, 

ভবি অত্যাঁচাব দানবের প্রতি £ 

প্রতিজ্ঞা সম্প্রতি_- 

করিব করিব অ"হাঁর দৈবকীকুমাবে 
ভুবন মাঝারে আব না রাখিব হরি নাম। 

গীত । 

করিব বিনাশ সে দেব বিষু্বে। 

মবণ তাহার মম এই অসিধাবে ॥ 

অসিতে নাশিষ। দ্ুষ্টে ঘুচিবে যাতনা, 

কগ্ঠের শোণিত পিলে ব্যথা তো ববে না 

কবিব বিলোপ নিশ্চয় হরিনাম স“সারে। 

দেখিব দেখিব কে রাখে হবে দেব হবিবে । 

কুমতি। ওই তো চাই, অমন প্রতিজ্ঞ! না ক'রলে কি |. 
প্রতিশোধ নিতে পারা যাঁয়? ঠিক্ এইবার হরি মণর্বে, ঠিকু | 
এইবাঁব হরি-প্রিয়া লক্ষ্মী নতী বিধবা হবে । দেখো দেখো মন 
ভেঙ্গ না, মামি এখন তবে চ'ল্লেম। 

শঙ্বাসুর। উত্সাহদায়িণী! তুমি কোঁথ। যাবে ? ভুমি খেলে 

যে আমার আশা উৎসাহ বিপুল ভছ্যম পিংহের বিক্রমাঁদি 

নিরাশ সাগরে ডুবে যাবে | 
, কুমতি । তা কিষায় বীরমণি, এ বড় শক্ত দু্ড়র বাঁধুনি 

“তোমার হৃদয় খানিকে এমনিটি ক'রে বেঁধেছি যে আর নড়ন 
, | চড়নটির যো পর্য্যন্ত রাখিনি । 

এ 
১৮) 

[2 



্প 
১৩৮ শ্রীকষ্চের গুৰদক্ষিণা বা শঙ্খান্থর-বধ গীভাভিনয় । শা 

শঙ্থানসুর । দেবি! তুমি কে_- তোমার প্রকৃত পরিচয়টি কি ৰ 

দিয়ে ষাও? , 

কুমতি । এখন না, এখন না, এরপর, এরপর । [প্রস্থান । 

শত্বান্ুর । কে এ বাম! নিরপম' অনিন্দ্য জুন্দরী ! 
রূপ হেরি-_ 

মনে হয় হইবে নিশ্চয়, 

হর, হরি অথবা ধাভার কামিনী ! 

বিজলী-বরণী-_ 
বিদ্যুৎ গতিতে সহস। লুকাল ! 
মিশালো ধেন গগণে তারা । 

প্রাত্হারা আমি এবে 

ভেবে কিছু না পারি করিতে শ্থির ৷ 

কিকরিব-কি করিব, 

পালিব কি রমণী আদেশ ? 

পালিব _ নিশ্চয় পাঁলিব, 

নাশিব-নাশিব বিষ্রে | 
সেনাপতে ! সেনাপতে ! 

এসো ত্বরা- এসো ত্বরা, 

পতিহার। করিব লক্ষমীরে ; 
ত্রঙ্মাণ্ড ভিতরে রাখিব না হরির অস্তিত্ব! 

হরিশুন্য - হরিশুন্য করিব ভুবন ! 

( দৈত্যপত়ীর বেগে প্রবেশ ।) 

দৈত্যপত্ঠী । একি একি নাথ ! ্ 

একি শুনি প্রলাপ বচন? 



রসে 
চাপা 

শ্রীকষ্ের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খান্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় । ১৩৯ 

হরি অরি কথা ,__ 
মরমে লাগিল বড় ব্যথা ! 

বুবিন্থু নিশ্চয়, 

আহুক্ময় লক্ষণ এ সব । 

শঙ্বাসুর | পত্বী হয়ে একি কহ সতী? 

হরি অরি যাঁর 

জীবনের আঁশ নাহি তাঁর £ 

চমত্কার ! চমতকার কথা! 

এ বারতা কোথায শুনিলে ? 

হরি-_ সেতো পাপাচারী অতি, 

জানি তার যত বিবরণ, 

গোঁধন রক্ষণ, নবনী হরণ, 

গোপান্ন ভোজন আদি-- 

ছি ছি, হরি দেবতা যদ্দি 

গোপের পাছুক1 তবে কি কু 

শিরে ধরি করিত বহন ? 
না 
ব্যভিচার আচরণে 

নারীর পশ্চাৎ করিত জমণ ? 

না 

নারীর বসন করিয়া হরণ 

উল্লাসে মাতাইত জীবন মন ? 

লম্পট লম্পট সেন, * 

জন কেবলেতারে? 

, চিনি নাই তারে এতদিন 

চি 

পপ 



শ্পাপীশা শ শ্ীশিট সস পাপ পাশা পার রা 

আর 
লি ঞাকৃষ্েের গুরুদক্ষিণা বা! শঙ্খাস্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় | 

তাই পুজিয়াছি ভক্তিভরে, 
র তাই এতদিন, 
ূ পূর্ণ নরকেরে ভাবিয়াছি বৈজয়স্তধাম। 
র আজ পেয়েছি জ্বান এক দেবীর কূপায়, 

ৰ তিনি আদেশিল! মোরে, 
ৃ বিনাশ হরিরে, 

ূ হরির মন্ত্রণায় বিধাতা তনয় নারদ, 

| করায়েছে ত্রন্মহত্য1 তোমায় । 

জানি আমি ভালমতে | 

বিধিস্ুত হরি-প্রিয় চিরদিন | ূ 

মুল ধরিয়াছি প্রিয়ে শাখায় কিবা কাজ ? 

আজ হ'তে সঙ্কল আমার, 

নাশিব হরিরে যে কোন উপায়ে পারি । 

ৃ ( বেগে একজন দানব দূতের প্রবেশ ।) 

পুত | মহারাজ! মহারাজ ! সাজুন, সাঁুন, হরি অরি এক- 

বারে ঘরের দুয়ারে । লড়ায়ের তরে সাদ! রঙের একটা ছোড়া 

| সঙ্গে ক'রে এনে মার মার রব ছাড়ছে । 

শঙ্ীসুর । এ! এ! কি, কি বল্লি বিকটাঁক্*-- আমি 

যার অনুবন্ধান ক'র্ুছি, আজ সেই পরমারি আমার পুরে আপনি 

এনে উদয় হ'য়েছেন ? অহে1-কি সৌভাগ্য আমার ! কি শুভ- 
দিন আজ । 

দত। মহারাজ ! এখন কি ক'র্বেন ? 
শঙ্কান্থুর । ঘৃত কি করবো ব'ল্ছে। ? যুদ্ধ- যুদ্ধ ক'রুবো ) * 

সেনাপতি কালদণ্ড কোথা ? সেকি সংবাদ পায়নি ? « 
১ 

্ি রঙ শি 
০ ৮ সপ ই 8 টি আপি এ শি এক সপন পি ০০৮৮৮০৯০০৯৭ ও অপ শশী পনি সত 

ঁ চর ক 
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ৰ 
দত । আজ্ঞে দানবরাজ ! ভিনি সংবাদও পেষেছেন, 

৷ আর লড়ায়েতেও খুব লেগেচেন, তবে কলে কি হ'তে কি হয় 

1 এখন । 
শঙ্খাস্র । তবেযুদ্ধচল্ছে? 

। দৃত। আজ্ঞে হে-_খুব- খুব । 

| শঙ্ান্থর) শ্রিষে! প্রিয়ে । হাসিমাখা মুখে আসায় বিদায় 
দাও | আজ শহ্বাসুরের পরমানন্দের দিন ! গৃহে ব'সে দান- 
| 

| 

সম শপ 

ঝি 

বারি হরিকে লাভ করেছি । 

দৈত্যপত্বী । কার কাছে বিদীয় চাঁইচে। নাথ ? কে থাকবে 

আর কেযাবে ? আজ যে তোমার আমার এবং "আব আর 

তোমার কামিন'গণেব সকলেরি বিদায়ের দিন । পবিভ্রাণ 

ৰ শরণী লয়ে যে দয়াল-ভব কাণ্ডারী হরি এসে উপস্থিত হ'যেছেন | 

|. শঙ্বাস্তর । কি বলে শ্রিয়তমে ? তোমার ও সকল কথা 

। আমি যে ভালরূপ বুঝতে পারিনে | যাঁক্, তুমি অন্তঃপুরে যাও 

। আমি দেখি, কেমন অরাতি, কত বল ধরে? চল্ চল্ দূত শীক্ত 
দেখিয়ে দিবি চল । 

ৃ [ উভয়ের প্রস্থান । 
|. ২দভ্যপন্ধী। কেন এমন হলো, তেমন সবল প্রাণ হরি- 

| ভক্তের সহসা এমন ভাবান্তর কেন ঘটলো ? হরিরই এ খেল] ! 

দয়াময় হয় তো প্ররুত অরি ভাবেই ভক্তকে পদাশ্রয় প্রদান 

। করূধেন বারন! করেছেন । যাই- আয়োজন করিগে । আমার 

| অন্যান্ ব্বপত্ীগণকে এ শুভস্;বাদ অৰগত করাইগে | 

ূ 
1 

[ প্রস্থান । 

৮৮৮ লাশ 

ষ্ চি 



চতুর্থ অঙ্ক। 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 
পারে 

বণস্হথল । 

শ্রীকৃষ্চ ও নারদ । 

শ্রীরুষ্ণ । দেবর্ষে! কেমন ক'রেই ভক্তের জীবন বিন করি ? 

নারদ। ভগখবন্! সে জন্য চিস্তা কি? আমি ইতিপুর্কেই 

কুমতিকে তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হ'তে অনুমতি করেছি । শঙ্বা- 
সুরের আর সে ভক্তি ভাব নাই, ছলে সে ভক্তি ভাবের সম্পূর্ণ 
অভাব দাঁড় করিয়ে দিয়েছি । সে এখন আপনাকে অতি তুচ্ছ 
বলেই ভাববে । 

শ্রীকৃষ্ণ | দেব ! তা যেন সে ভাবলে, কিস্তু আমি তে! আপন 

মনে বেশ বুঝতে পারছি, শঙ্বাস্ুর ভক্ত কি অভক্ত ? 
নারদ । দীননাথ ! তাহ'লে আর দীন ভক্তের উদ্ধার 

কিরূপে হবে ? বিভীষণ পুজ্র তরণীর স্যার এ আপনাকে বিপদে 

ফেলবে তা জানি, কিন্ত চিস্তামণি হে ! আপনিই যে তাঁর পরি- 
ত্রাণ তরণী । 

পরীক্ষক । আপনি এখন তবে একটু অন্তরালে গমন করুন । 
এটি রণস্থল, এ দানব সেনাপতিসহ বলদেব যুদ্ধার্থী হ'য়ে এদিকে 
আসছেন । 

নারদ । আমি যোগবলে অস্তরীক্ষে অবস্থান করি । 

জীর্ণ । ভাল কথা । (নারদের অস্তর্ধান 1) 

৮ 

€ র্ ৰ 



শ 
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পপএপলপাল পশলা আআ | পপি সস ক পাপা সস এসপি পিপি 

(কালদণ্ড ও বলরামের প্রবেশ ।) 

কাঁলদণড। কবে বুদ্ধ শিক্ষা ক'রেছিন রাম? কবে ও করে 

বীরকর-শোভি অসি ধনুর্ধাণ ধরতে শিখেছিস ? কষে হ'তে 

এ ব্যবসায় হাত দিয়েছিস ? 

বলরাম | যে দিন মখুরানগরে ধনুর্যজ্জের পুর্ণাহুতি হয়, 

যে দিন মখুবাপতি কংসাস্থবকে তোদেব সমক্ষে রামরুষ্ঃ তুচ্ছ 

স্বগ বধের গ্যাষ পলক মধ্যে বধ করে, সেইদিন-_- সেইদিন হ'তে 

সমর শিক্ষা হয়েছে, সেইদিন হ'তে বীব-কর-শোভি অসি ধন 

র্বাণএ করে শোভ। সম্পাদন ক'রেছে। 

কালদণ্ড। ভূর্বত্বদ্বয়' আজ নির্বাপিত শোকানল প্রবল- 

রূপে প্রজ্ছ্বলিত হ'য়ে উঠলো । অহো--কংসান্গুরে, অঘাুরে, 

বকাস্ুরে ও তৃণাবর্ানস্থরে মনে প'ড়লে। ! আজ তাদ্দের কাছে 

। অঙ্ধরী হবে! । আয়-আয়রে পাপীষ্ঠ পামর রামরুঞ্ ! আজ 

ৃ তোদের উভয় ভ্রাতাকে সংহার ক'রে 'অস্ুর কুলের নিকট 
অঞ্চণী হই। 

বলরাম । অঞ্গণী হবি কি তুইও খণী হ'য়ে বাবি ভার নিশ্চয় 

কি? ধর অন্ত্রধর। 

কালদণ্ড। অস্ত্র তো ধারেছি। যুদ্ধার্থে এখন অগ্রসর হ। 
বলরাম । উত্তম । 

(রুফ্ বলয়ামসহ কালদণ্ডের যুদ্ধ ও পত্তন 1) 

* কালদণ্ড। ওঃ-_-বড় আঘাত লেগেছে _বাই-যাই | পারা- 

সণ! নারায়ণ ! কৈ তুমি? লন্মুখে এসে ব্মনস্তদেবকে সঙ্গে 
| লয়ে ফ্াড়াও । ূ 

রুষ্$খ ভক্ত ! উদ্চ শাতিলভ কর । 
্ 

1 



রন 
পপ পাপ পপর রা পা 

১৪৪ ভ্বীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্ঘাকুর-বধ গ্ীতাভিনয় । 
এপ পপ পাশাপাশি? পাপা পিপিপি সিসি পাশপাশি পপপপাসপাপি পিপাসা পাপী পাস সিসি 

কাঁলদণ্ড । জয় নারায়ণ! (ম্ৃভ্যু )। 

রুষচ । দাদা! শঙ্ষাসুর সেনাপতি কালদও ও আমাদের 

পরমভক্ত ছিল । ৰ 

বলরাম । ভক্ত ভিন্ন কি ভাই ভগবান নারায়ণের হস্তে তম্গু- 

ত্যাথ ক'রূতে পারে ? চল এখন শঙ্াস্থরের অনুবন্ধান করি | 

( শঙ্বাস্থর ও বিকটাঙ্গ দূতের প্রবেশ । ) 

শগ্সা্সর । কৈদৃত! কোথায় সে গোপারভোজী রামরুষ্চ ? 
বিকটাঙ্গ। আঁজ্ে--এ যে সাদা কালোরূপে জাঁয়গাট' 

আলো হ'য়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না? 

শঙ্বাস্ুর। কৈ? কৈ? রামরুষ্ কৈ? আমি রাম রুষ্ণকে 
দেখতে পাচ্ছি না । 

বিকটাক্ষ। আজ্ঞে সেকি দানবরাজ ! এতো বড় আশ্চর্য্য 
কথাটা বল্ছেন কেমন করে ? এ জল-জীয়ন্ত ভু-দুটো। নস্কা 
করা মানুষ সান্নে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর আপনি বলেন কি না, 
দেখতে পাচ্ছি না? 

শঙ্থান্তুর | *গুরে বিকটাক্গ! আমি সত্য ব'ল্ছি, রাম 
কুষ্ণকে তে! কৈ দেখতে পাচ্ছি না । 

বিকটাঙ্গ। একি ৮খে দশে লেগেছে মহারাজ ? আহা ! 

ত! লাগতে পারে, ও যে রূপের ঝকৃমকানি চক্মকাঁনি, তাতে 

দিশে তো! লেগে রয়েছে বলে কথা । দানবরাক্গ ! একটু স্থির 

হ'য়ে বেশ ক'রে চেয়ে দেখুন দেখি, ঠিক দেখতে পাবেন । 
টহ দেখুন পাদ! রংখডের বলাই, হৈ দেখুন চিকৃচিকে কালো রংঙের 
কানাই । দেখুন, দেখুন দানবরাঁজ ! কাঁলে। কানাই বামে, আর 

সাঁদা কানাই দক্ষিণে । দেখুন একবার কি চমতৎকার,দেখাচ্ছে |: 
খু 

নাঃ 
চি র 
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নিন গুকদক্ষিণা বা শঙ্খান্ব-বধ শীভাভিনয় | ১৪৫ 
4 স্পা পা শিপ পেশ ০০০ শপ পপর 

শশার । পাপীষ্ঠ পামর ! আমার সহিত গা ? কোথা 

তোর শুভ্রবৰর্ণ বলরাম, কোথায় বা ক্কষ্ণবর্ণ কেশব ? ভবে আমি 

নো! দেখতে পাচ্ছি একটি শ্যাম অনরোনর--তার মধ্যস্থলে একটি 
অতি মনোহর নীলেন্দীবর আর একটি অনুপম শ্বেন-শতদল। 

এ তুই কোথায় আনলি ? ভ্রমাচ্ছন্ত্র হ'য়ে রণস্থল ভমে যে সরোবব 

তটে নিয়ে এসেছিন | 

বিকটাক্গ । দ্রানবরাজ ! আপনি অনেক দিন হ'তে শিপ। 
শাষ বড় কাতর হ'য়ে আছেন, তাই মানন সরোবর সমীপে 

আপনাকে লয়ে এসেছি । এইবেল। মহারাজ, এইবেল। ও সল্গো- 

বরে আনন্দ অন্তরে অবগাহন করে আশাপুবে জলপান ক'রে 

প্রাণ শীতল করুন । 

1 
ূ 
ূ 

০৪ 

পো 

গীত। 

শুনছে নাঁজন, দাসের নচন কন না এখন ও সবে অবগাহন । 

যবে পিপাসা, যাবে কু আশ দুবাশ। জ্বালা হবে নিবারণ ॥ 

ও সরোবর অতি মনোহর, 

ব্রহ্গাণ্ড ভিতরে নাই অমন সরোবর, 

কামন! শুন্ত হয়ে যে কামনা কবে, হয় তার কামনা! পুবণ ॥ 

আশা মিটাইয়ে কর জল পান, 

জালা যুড়াইবে শীতল হবে প্রাণ, 

ভব ক্ষুধানল, হইবে শীতল, হবে সকল যাতনাবসান ॥ 

শা পসত০০০১রা১2১ ৮-28সাই১53ক- ১০র 

ঞঙ্থানুর | "তাই তো! দূত? ও সরোবর লিল দেখেই যখন 

প্রাণ শীতল হ'লো, তখন অবগ্বাহনে তো! সাষ্টাঙ্গের কেন অক্ষে রর 
"| শীতলতা পেতে বাকী থাকবে না । আয় আয় দূত--সব ছেড়ে 

দিয়ে অমন্তু। ছুজনে শীতল হইগে আয় । 

পিন এ 
(| ৯৯ ) 
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১৪৬ ৃ হীরষ্ের শুকদক্ষিণা বা শঙ্খান্রর-বধ পীভাতিনয় | 

বিকট।ঙ্গ । বে আজ্ঞা মহারাজ ! শীগ্গীর চলুন, শীগ্শীর 

চলুন । বিলম্বে সঙ্কল্পে অনিষ্ট ঘটবা'র সম্পুর্ণ সম্ভীবনা | 

শসার । না না, আর বিলম্ব কি? তট অমীপে এসেছি, 
| নীর স্পর্শ কর্তে আর কতক্ষণ ? 

ৃ 
ৃ 
ৃ বিকটাঞ্গ । ও দানবরাজ ! মনে ক'চ্ছেন বটে সরোবর জল, 

ৰ তভি নিকটে, কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। ও নীর এখনও 

। বহুপৃরে । এ সরোবর* জল-পিয়াণী পঞ্চানন এ জল পাঁন হেতু 

| আজীবন গমন ক'রুছেন, তথাপি এখনও প্রক্ুতরূপে ও সরোবর 

| অলিলে অবগাহন করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ | 
বলরাম । ত্রহ্ষঘাঁতীপামর ! দ্বরে দণ্ডায়মান হয়ে কি 

ৰ ভাবছে! ? মনে বুঝি ত্রান জন্মেছে 2 দৈত্যাধম ! আজ তোমার 

ৰ ব্রহ্মহত্যাঁর সনুচিত শাস্তি বিধান হবে । শীন্ত্র রথে অগ্রসর হও । 
শহ্বান্ুর । কে বলবন্ত বলরাম ? অহেো।-বীর বটে তুমি, 

ৰ তোঁমার মুখের বীরত্ব কথও শোভনীয় বটে। হলারুপ ! বলি, 

কোঁনকালে ভুমি ক্ুষ্চ নঙগচ্যুত হ'য়ে কার নঙ্গে কোন সমরে ত্রতী 

হ'য়ে কীকে পরাজয় করেছ? কোন বীর তোমার বীরত্বে হত- 

র মান হয়েছে ? হলধর ! গিরিধর অঙ্গে থাকলে কে না বিজয়- 

র খোৌরব করূতে পারে ? এলে দেখি, কষ সক্ষতাগ ক'রে রণে 

ূ ব্রতী হও দেখি, দেখি পলক মধ্যে কেমন তোমার অস্তিত্ব 

| থাকে ? 
| বলরাম । ওরে পাষর ! ভূইও যে রণস্পর্থ! কর্ছিস, বলি 
ৃ কার বলে বলীয়ান হ'য়ে? এই শক্তিধর কেশবের চরণতল ভাবনা 

ূ কা'রেই তে এতদৃর গবল হ'য়ে উঠেছি ? 

।.. শঙ্থাম্রর । কেব'লে তোমার আমি কুষ্পদ চিন্তা করি রি 
1 আছি কৃষ্ণের ঘোর 'অরি। কৃষ্নাম এ ব্রন্মাণ্ড ক₹তে লোপ 
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নঃ এপি পপপীসপিতশা শশিশপীশীলাল পিপাসা আশি 

৮ আপি পশশীপীসি ও পাপী পিপি শপ শি 

এ ০ _প পপ কপিল শী পপপিশী পা পাশিপপিপিাপা পপি পপাপিপসপা পপাপিপী পন আপন সিসি পালি 

শপ পল সপ ্রপপপপপজপ পাপা ০০ ওত পাপ পাপা পপাপালা পপি পাপন পাপপপাপাপীপসপ পাপা পা পপি শালি পা -। চে 

রঙ 

০: 

চে 
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ডি 
্ 

ভ্লীকঞ্জের গুরুদক্ষিণ| বাঁ শঙ্খাস্থব্র-বধ গীতাভিনয় 1 ১৪৭ 
শমী সত কত পাপা ০৮৮ শাািগাীশি তি পিসি পলি শি আপ এ ৩ পপত পা পলপীস বত পলিপ লি পপ | পিএ আপীল শপ কা পাপা পাছা ক ০৬ 

সপ পিপি 

করি এই আমার আন্তরিক বানা । আমি এতদিন কেবল 

[রম্হ্েণ ক'রেই দ্বিন-যাঁমিনী অতিবাহিত ক রুছিলাম, আজ 

বিধিবশে আমার সুদিন উদয় হ'য়েছে, গৃহে বনে তাই পরমারি 

হরির দর্শনলাভে সক্ষম হয়েছি | 

*. ক্ুবত | দাদা! কাকে আপনি কুষ্ভও্ ব'লে ধারণ। করেন 

ৰ ছেন? শঙ্বাসুর মহাপাগী, বিশেষতঃ যে ব্রহ্গীহত্যা করেছে, 

সেও কি আবার রুষ্ভক্ত হ'তে পারে 2? 

বলরাম । ও ভাই নীলকায়! শঙ্বাসুর যদ্াযপি ক্ুষ্ভক্তই 

না হবে, ও যদি ব্রন্মহত্যাকারী ঘোর নারবী বলেই পরিগণিত 

| হবে, তবে চক্রধর, চক্রকরে আজ শঙ্রান্গুর পুরে কিনের জন্য 

শা পা আস পা ০ জা 

এনেছ ভাঁই ? যে অভক্ত ছুরাঁচার, তার বিনা আহ্বানে বিন। 

সাধনে কি অশেষ সাধনের ধন ন'লমণি, ভুমি এস্থানে শুভাঁ- 

গমন কর ? আমার বিবেচনায় শঙ্খান্তরের তুল্য অদ্বিতীয় ক্ুষ্চ- 

। ভক্ত আর কোঁথাঁও কেউ নাই | ত্ত্রেতায় লঙ্কেশ্বর রাবণ এইরূপ 

ূ ভোমার অপামান্য একজন বীর ভক্ত ছিল। কুঁঝঃ! আজ এই 

রুষ্ঃভক্ত শঙ্খাজুরকে বিনাশ কারূভে তোমায় অশেষ মনবেদ না 

তহ্ পেতে হবে। গীত | 

হঠবে পাইতে বেদম । আপ 

শহ্খাতুরে 255 হইবে সঙ্কট ঘটন ॥ 

জন অরি ভবে, 

চা মে!ক্ষলাভে, .. পা 

কেমনে বাসন! পুরাবে ভাবি তাই অন্ক্ষণ ॥ 

ভক্তঘাতী কীণ্তি ভবে, 

রা 

চিরদিন তরে সরব, 

জগৎ্বাসী কবে সবে ভক্তহস্থা নিন ॥ 

॥ চা 
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১৪৮ ভকুষ্েব গুক্দক্ষিণ। বা শঙ্খাস্ুর-বধ গীতাভিনয় 1 ৃ 
এসসি স্পা ০ 

্ রুষঃ 1 দেব! শঙ্াসুরের জীবন বিনাশ ক'র্তে হবে তার 

| কাবণ বি? ওর নিকট মধুমঙ্গলের শবদেহটি যত্রপূর্ধক বক্ষিত 

টির চ্ছে সেই দেহট্টি ও সন্প্রীতে অর্পণ করুক, বিবাদের গরয়ে।- 

ৃ 
ূ 

জনকি? 

শঙ্মান্গুব | কি,কি ব'লে, বৎস মধুমঙ্গলেব শবদেহ তোমা 
দের দান ক'রুবে। ? শুন রাম-ক্ুষ্।। আমি আমার জীবন দান 

কপুবো, তথাপি মধুমঙ্গলেব শবদেহ কোৌনক্রমে দান করবো 

(ম।॥ ভ্োঁমাদের বাধ্য থকে আমাকে দমন ক'রে মনোরথ 

ূ পুর্ণ কর। 

|. ক্ষত ॥ শুনূলেন দাদ।, ছুর্বতের মদগর্কের কথা শুনলেন ? 

ৃ ধরুন অস্ধ্র ধরুন, পাশীষ্ঠকে এইক্ষণে বিন করুন| আমাদের 

| গুবদেবের কামন। তো পুণ করতে হবে । 

বলরাম । শঙ্মীস্ুর । তবে আর কাঁলবিলম্ব কেন? বল 

প্যোগ কা'রুতে যত্বুবান হও | 

শআ ভর । হলধর । আমি তো প্রস্তুত হযে আছি, শুধু 
আজ বলে নয, আমি বকুদিন পুরে হাতে প্রস্তুত হয়ে আছি। 

এপো। সমরে গরত্ত হই । 

| রাম-ক্রষ্নহ শঙ্বানুরের অনিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রহ্থান | 

(ক্ষণকাঁল পরে শঙাস্থরের প্রবেশ। ) 

শঙ্গাসুর | জগদীশ ! শাপান্তকাল নিকটবস্তী হ"য়েছে, 
তোমার শাণিত-শায়কে আমি আপন গতিপথের উলজ্জত্বল আল্পোক 

রেখা দেখতে পেয়েছি । এ ময় আমার পরম হিতৈষী গুর৮ 

দেব কোঁথ। রৈলেন £ আমি তাকে অনেক মন্দ কথা বলেছি । 

| এই নময তর দেখা পেলে চরণ ধরে মার্জনা চাইত্তেম । দেখা 
বৃ 

| শপপীপাপিসিস্পাী পি পপ শি সপ পাপা 

রা রস 

| 

| 

| 

1 
| 
ূ 

| 
র 
| 
ৰ 
| 
| | 
] 

র 



চে 
০. পটার পপ সর | আই 

প্রীকষ্চেব গুরুদক্ষিণ। ব! শঙ্খাস্থর-বধ লীতাতিনয় | 
০ পলা পাপ শিপ পিপাসা স্পেল পপি শী পিপি পিপিপি শিপ পপ সি 

| 
1 

ূ পাবনা কি? আলন্নকালে গুরু আর পরম গুরুর পাদপস্ম এক-। 
| 

লস্পম 
১৪৭ ূ 

ৃ 
শপ শপ পিপীসপপিসাল 

স্থানে নয়নভরে দেখতে পাঁব না কি? যদি ক্লুষ্ণপদে আমার মতি ৰ 
| 
| 

ূ 
ৰ 

ৃ থাঁকে, তবে মনোবাননা অবশ্য পূর্ণ হবে । এঁধে আমার মুক্তি- 

দাতা গ্াণনখা! আঘযুধ হস্তে রোষাবেশে আগমল ক'রুছেন । | 

» আহা-_আহা ! নীলকমলের কেণিমলেতে বীব-লীল। কি সুন্দর ! 
নয়ন রে! নয়নভরে নয়ন-রঞন ভ্রীরাধারঞ্জন ধনে দেখে নে। 

চা 

( শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । ) 

এস হে জ্রীহরি, নিকুগ্গ-বিহারী, 

হদিকুপ্ধ শ্রীমন্দিরে | 

স্মমতি গ্রীমতী, তথায় প্রীপভি, 

জাঁশিতেছে হে বালরে ॥ 

ইচ্ছ1 আদি হরি, যত গোপনারী, 
ল'য়ে প্রেম-পুম্পমালা । 

আছে অপেক্ষায়, পরাতে গলায়, 

ফুলমালা নন্দলালা ॥ 

ক'রোন। বিলম্ব, দয়াল ত্রিভঙ্গ, | 
হৃদয় কুরঙ্গেতে এসো । 

হউক বাসনা, পূর্ণ কাঁলোনোঁণ?, 

জয় জয় জয়দশ ॥ 

(প্রণাম করণ 1) 

গীত | 

প্রসো এসো দীনবন্ধু । 

ভুমি দীন জন বন্ধ কপাসিস্ বিতর কৃপাবিন্দু॥ 



১৫০ শরীকঞ্চের গুরুদক্ষিণ।| বা শঙ্খাস্ুর-বধ লীতাভ্ডিনয় | 
সালিশ পিপিপি পিপাশীিপিশা পাশা পাপন ও পাপী পাপা বাপ শা পপি আসা পাপা পপ পাপা 

ূ 
নু 

| 

হৃদয় কুঞ্জ সাঁজায়েছি, ূ 

স্বমতি শ্রীমতী করেছি, ৃ 
চির ্ 

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আদি অটসথী করেছি__ : 
ূ 

তাঁরা লয়ে প্রেম ফুল, র 

সাজাতে শ্রীপদ রাতুল, ৃ 

বাতুল প্রা আশ! পথ নিরথে অনাঁথবদ্ধু ॥ 

| 
ৃ 

প্র 
| 
ূ 

রুষ্ণ | শঙ্বীসুর ! পরমভক্ত ! আঁমি যে ঘোর বঙ্গটে পত্তিত 

হলাম, কেমন কারে তোমাসম ভক্ত অঙ্গে আমি অস্ত্র ক্ষেপণ ূ 

ৃ ক'রুবো ?£ কেমন করেই বা তোমার জীবন সংহার করবো? 

| শখান্থুর ! আর কাজ নাই, তোমার শাপান্ত না হোক, ভুমি | 
| দৈতাদেহ ধারণ করতঃ এই বাগর পুরীতেই অনন্তকাল বাঁৰ কর, ূ 
| আমি তোমার নকল অভাব পুর্ণ করবো, আমি বদা সর্বক্ষণ । 
। তোমার নয়ন সম্মুখে উপস্থিত থাকবো । তুমি আমায় যখন । 
ূ যাআদেশ ক্রুবে আমি তৎক্ষণাৎ তাই প্রতিপালন করবে 1. 

ৃ শহ্াঁতুর ! আমার হস্তে প্রাণত্যাগ ইচ্ছা! ভুলে যাও | ৃ 

ূ শঙ্খান্ুর ! ব্রন্গণ্যদেব ! তাহ'লে যে ব্রাক্ষণের বাঁকা মিথ্যা 

ৰ হবে, ভূমি যে ব্রান্ণের মান্য রক্ষা জন্য আপন বক্ষে ভূঙ্গপদ- | 
| চিহ্নকে পরমাদরে স্থান দিয়ে রেখেছ, আজ তাহ'লে যে ভোমা 

| কর্তকই তোমার মাননীয় ব্রাহ্মণ বাক্য অনত্য হবে হরি ? 
ূ কষ তা হয় হোক ভক্ত, আমার ভক্তের আগে কেহ নয় । 

ৃ ব্রাহ্মণ বচন উল্লঙ্ৰঘন হোঁক,-তা বরং সন্থ হবে, কিন্তু ভক্তের 

| প্ৰাণহন্তা হ'তে পারবো না। + 
|. শঙ্বানগুর । (স্বগতঃ ) সর্বনাশ ! শঙ্খান্ুরের দেহতরী দেখছি, 
কুলে এসে ডুবে যায় । এতদিনের আশা, ভরসা, কামনা, ভাবনা, 

| এ সবই দেখছি নিক্ষল হ'য়ে বায়। নানা, এমন হত দেব 
। 

সি পাশ পাশ পিসী পিপল শি পিপিপি শশী িপপপালীপাসপীকিপপশি শশা শশী আক শাক পপ বাল 

৯ র্ 
ন্ 

শশী পাশাপাশি 7০ 

ক 

স্পা ১ পিস শী শশী পীপীপসাস্িন ৮ পি পভ পিপি পাপা, ৮ পপি স্পা তি ৭ 

রঙ 

স্ 

ৰ ৃ | শি 
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চা 

শীরুষ্জের গুকদর্ষিণ। বা শঙ্খাস্রৰব্ধ গীতাভিনষ । ১৫১ 

না, ভগবান কবে এপাপ তনু পরিত্যাগ ক'বে পুলকে পবিত্র 

লোকে গমন কাববোই ক র্বে।। এক্ষণে দশাঁননে হ্যায় ভগ- 

বান বিবাদী হাতে হ'লো।, নতুবা নিরুপাঁষ । তাই ০ বর্গ 

পরজিত, বক্ষ, শিব, সনকাদি প্রশংণিত জগত্মোহন ক্ুঞ্কে 

কিকবপে শিন্দাবাদে যাতন। দিই ? কষ পদনেবি হযে কুষক 

শিন্দাটা করা কি যুক্তিসিদ £ কেন, দোষ কি? চৌষট্ি বিদ্যায় 
লুনিপুণ পৌলস্ত্যেয় অপেক্ষ। কি আমি জ্ঞানব(ন্? তিনি যখন 
সমরস্থলে পৃণত্রহ্গ রনাতন নামকে কটু কথাষ যাঁতনা দিয়ে ভব- 

যাঁঞনা হ'তে মুক্তিল।ভ ক'রেছিণেন, তখন আব চিস্তা কি?ি 

আমি অবিচার্্য ভাবে রাক্ষস রাজের আচবণ অনুকরণ ক'রে 

অনন্ত যাতন। প্রিন্ধু হ'তে পরিত্রীণ লাভ করি । দেখো কুষঃ ! 

দেখো হে পীনবন্ধ ! দীন দৈত্যাঁধমের যেন দোষ নিও না। 

কষ | ভ্-গাবব 1 আপন মনে কি চিন্ত। ক'রূছে। ? 

শঙ্া!লসুর। কি চিস্ত। করছি? চিস্তা করছি এই তুমি 
পরম ম।যাবী, তোম।কে আজ মায়াবুদ্ধে নিহত ক'রে জগতে 

যশ্বী হবে। | রুষ ! বাস্রদেব ! আর নে|মাদের গুহে গ্রাত্যা- 
গমন ক'র্তে হবে না, এই অনন্ত মাগর গর্ডেই অনন্তকাল অনন্ত- 

শষনে শারিত থাকবে | ধব, অস্ত্র ধর, সন্বর সমবে গুরত্ত হও | 

করুক | একি 1 অন্বন্তে এ গরলোৎপত্তি কেন দৈত্যনাথ ? 
অকস্মাৎ এ ভাবান্থব কেন জন্মালো ? 

শঙ্থাস্তব । মূর্খ গোপাল পালক! ভাবাম্তর ন1! জন্মালে 
-কত্যদলনক।রী রাম-কষষ্জের পাপ গ্াণ দেহাম্ুর, হবে কি 

প্রকারে ? তুমি বুঝি মনে ভেবেছ, আমি তোমাকে ছুট্টো মিষ্ট 
শ কথা বলেছি ব'লে আমি তোষার মিত্র হ'য়েছি? আমি 

এ ১ বাছা পবিস আসা পরলে উল শাসক সশরন 

্ রঃ 

তোমাঁকে ভূত-ভাঁবন ভগবান মনে ক'রেছি ? হ1!-হাঁ-হা 

০ 
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| ৯৫২ _ শ্রীরুঞ্চের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খান্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় । 
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পাস পাস 

রে অবোধ খোঁপসস্তাঁন ! ব্যাধ যেমন মোহনন্থুরে সঙ্গীত গেয়ে 

মগ পক্ষীকে ভুলিয়ে এনে প্রাণ বিনাশ করে, এও জানবে তৃদ্রপ, 
কি কথাঁর চারে ভ্োমায় তুষ্ট কারে শেষে তোমার জীবন 
বিনাশ ক'রুবো । 

ক্ষ । উত্তম লঙ্গল্প স্থির করেছ শখ্বানুর, এতে আমি 

তোঁমার প্রতি তুষ্ট বই কুষ্ট নই। আমি তোমার মায়া মাখা 
কথায় আপনাকে বিপদাপন্ন বলে মনে ক'রেছিলাম, এখন পে 

মহানপ্স্কট হ'তে নিস্তার পেলীম.। ধর দৈত্যবর অল্ত্র ধর-যুদ্ধ 

কর। আমি যুদ্ধার্থে অগ্রসর | 

শঙ্াাস্গুর । দাশোদর ! আমি অগ্রসর । তবে শরবুদ্ 

অপেক্ষা এ সময় মলযুদ্ধই প্রশস্ত । কেন না, মলবুদ্ধ ভিন্ন প্রকৃত 

শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। (ম্বগতঃ) আমার ইচ্ছ। অন্ত- 

কালে হরি অঙ্গম্পর্শ ক'রে কুতার্থ হবো | 

রুষ্। তোমার যা ইচ্ছা, আমি সকল যুদ্ধেই পারদর্শী । 
শঙ্মাস্বুর | এসো তবে বালকবীর । 

"পা সপ 

(উভয়ের রণ ক্ষণপরে অবনাক্গ হওত শঙ্থাস্বুরের পতন |) 

শঙ্খান্থর। কুমতি ! তুমি আমার যথার্থই হিতৈষিণী ! তুমি 
উপদেশ না দিলে আমি কখনও আজ শাপানলের*দ্বালা হ'তে 

শীতল হ'তে পাঁরতেম না! ভগবান রূষ্ককে কটু কথা না বলে 
উনি কখনও আমার মুক্তিসেতু প্রস্তুত ক'রে দিতেন না। 

রু্ হে ! কমললোচন কেশব হে! আর না, আর বৈরীভিক 
ভাববে না প্রভু! এখন তুমি অন্তরের ধন, এখন তুমি আমু 

পরমদয়াল প্রাণের দেবতা । বাঁক সখ! ! তোমায় কু-বঝুক্য 
বলেছি কেবল নিজের মুক্তিপথ স্থজন হেতু । হরি! হরি! 

এ € 4 

স্ 



ূ শ্রীকৃষ্ণের গুকদক্ষিণা বা শঙ্থাস্থর-বধ গীতাভিলয় | ১৫৩ 
স্পা সপ শপ পাপ শপ শসা পপ পা আপ পি পপ উপ পক 

| অগ্নি বালে যেন এ সময় ঘ্বণ! করোনা । দেহতরী এখন টলমল 

ক'র্ছে, এ ভব-তরক্গষে আতঙ্ক উদয় হ'চ্ছে। ত্রিভঙ্গ হে! শীত্র 
এখন তরণী অঙ্গে প্ীপদাররন্দ দিয়ে দাড়াও । 

গীত। 

দাড়াও দাড়াও,হরি ক₹পা ধিতরি। 

তব তরঙ্গে পতিত এ দেহতরী ॥ 

কর্ণধার কর পার ভব তরঙ্গে, 

(হরি মরি মরি ঘোব আতর্গে) 

(ঈীড়।ও,পদ দিয়ে তরণী অঙ্গে ) 

(পারের কড়ি নাই দীনের সঙ্গে ১ 

(ব্রিভঙ্গে দাড়াও পরমরঙ্গে ) 

কর কিস্করে পাঁর এ গ্ঙ্কটে দয়াময় বন্শীধারী ॥ 

কৃষ্ণ । শঙ্বাসুর! কেন ক্ষণেকের জন্য ভক্তিভাব ভুলে 
গেলে? কেন আমায় অরি ভাবে ভাবলে? এখন তোমার 

এ দশা আমি কেমন ক'রে চ'ক্ষে দেখি? দৈতাযবর | আমাকে 

ক্ষমা কর । 

 শঙ্বাসুর | পতিতপাবন ! পতিতবান্ধব নারায়ণ ! পতিত- 
৷ জন মনে আর কেন ছলন! ? জগদীশ ! তুমি কি অন্তরে জান ন। 

ৃ যে, এই শঙ্বান্ুর তোমার করে জীবন ত্যাগ ক'রে পুর্বভাব পুর্ক- 

দেহ প্রাপ্ত হয়ে হ্বলোঁকে গমন করবে ? ভ্রিলোকারাধ্য ত্রিলোঁক- 

তারণ! এ জীবন কণ্ঠাগত প্রায় হ'য়ে এসেছে, সম্মুখে এসে 
দাড়াও | তোমার এ নবীন-নীরদ-নিন্দিত-নবনীত-জনিত, কম- 

* ' লানি সেবিত কোমল তনুখানি নয়নভরে দর্শন করি । 
*. ক্ুষচ। ভক্কের "বাসনা পুর্ণ হোক। (শশ্বানস্ুরের শয়ন 

ক | 

*. ] সম্মুখে দও্খয়মাঁন 1) 

বি: পু 
(৯০ 9 
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১৫৭ শীকঞ্ধেন গুরন্বক্ষিণা বা শঙ্খাস্থব-বধ গীভাভিনয় । 
০০০ 

শঙআাসুব । আহা- আহ কি আ্ুন্দর রূপ রে! নয়ন মন 

পপ ০০ 

ভুলে গেল। 

কিবা ত্রিভিম ঠাঁম, নব-জলধর শ্যাম, 
প্রাণাবাম জীবন রতন । 

কিবা স্তকোমল ভাবে, বীর লীলাচিত্র সাজে, 
বাজে কিব। নুপুর মোহন ॥ 

কিবা 'অলকা। তিলকা, শোভিতেছে হ'য়ে বাকা, 
আকা ভাঁলে চন্দনের চাদ । 

কিব। মধুব অধবে, মধুর হাঁসি সথ্ণরে, 

মনচ্ভোল। মনোহর ফাদ ॥ 

শর্ণ 1 পুর্ণ. মনে বাসনা সম্প্রণ 1 অভে1- না না, মনো আঁশা 
কৈ পুর্ণ হ'লে! গ আমি যে আমার গুরুপদ দর্শন কপ্তে পেলাম 

না। হে জগত্গুর" । আম।ব খড় সাসনা আছে, আমি শাপাস্ত- 

কালে পরমণ্ডরু "আর দীক্গী গুরুর চরণ একস্ানে এক সময়ে 

নযনভরে দর্শন কারুবো । হে প্রর্ণূপ জগৎ ভুপ ! দীন শঙ্গাঁ 

সুবের সে চিন-বারনাটি পর্ণ কর । 

ক্ুষ্ত | শঙ্বাস্বুর! তে'মার গুরুদেব এ আগমন কান্ছেন | 

(নারদের প্রবেশ ।) 

শঙ্খালুর | গুরুদেব আস্ছেন ! গুরুদেব ! গুরুদেল। 

নাবদ। কেন বৎস! ব্যাস্তভাবে ডাক্ছো ? 

শঙ্ালসুব। প্রাভেো। এসেছেন ? আসুন আসুন, দীন-হথীল 

অভাঁজন শিষ্যের কারণ যে যাতনা প্রাপ্ত হয়েছেন, আজ সে 

যাঁতন। ভোগ সার্থক হ'যেছে। গুরুদেব! আপনার ক্লুপায়, 

ক্ুপাময় হরি অরি ভাবে এসে আমায় শাপঘোর হ'ত নিস্তার ূ 
$ 

পাপা আপ সকার ওপর মন 

রব % 
& 

টা ঞ 



শ্রীকষ্ণের গুকদক্ষিশা বা শঙ্খানুব-বধ গীতাভিনয় । ১৫৫ 
পা পপ সপশ | পপ পাপপিশ্প শি শিস শিপ পলি ০ ই ০০৫১৯ রাত 

ক'লেন। গুরুদেব! আপনার চরণে এ দাস অশেষ খনে খণী 
হ'য়ে থাকলে।। আপনি দেবকুলে পরম দয়াল, জগতের হিত- 

স(ধন জন্য আপনার উদ্ভব | 

নারদ । বৎস শঙ্বান্তর ! আমি উপলক্ষ্য মাত্র, তুমি আপন 
গুণে আপনার উদ্ধার পথ পরিক্ষার ক'রেছ | শঙ্খাস্ুব ! তোমার 

তুল্য হরিভক্ত আর কেহ নাই, বিষুঃ ভক্তিত্তে ভূমি সকল 

বৈষ্বকে পরাস্থ কা'রেছ ! বৎস! আশীন্বাদ করি, ক্লষ্প্রোম 

তোমার হছ্দয়ে পরিপুণ ভাবে সহত থাকুক | 

শঙ্থাস্তুর । গুরুদেব । অন্তক!ল উপপ্ষিত। এ সমম আপনি 

আর দেবদেব চিন্তামণি আমার মন্তকে পদধুলি দিন। 

নারদ । কমললোচন রুষ্ণ ! ভক্তের কথা রক্ষা কর, ভক্ত 

শহ্বান্থরের শিবে পদধলি দান কর। 

রুষ্ণ | আপনি অশ্রে শঙ্গান্থুরের শিরে পদধুলি দান করুন, 

পরে আমি শিবস্পর্শ ক'র্বে। ॥ 

নারদ | কত ছলনা জান ছলনাময় হরি? ভাল তোমার 

কথা সত্য হোক 1 (শঙ্খাজরের শিরে পদস্পর্শ কবাওন) এই ত 

কু, দীক্ষা গুরুর কাজ সমাপন হ'লো, এইবার জগৎ গুরুর 

কূপাদৃষ্টি হোক্। 

রুষ্ক। আপনার আর্দেশ অবহেল্য। (শঙ্মান্ুরের শিরে 

পদস্পর্শ করাওন )। 

শঙ্বাস্র | নারায়ণ ! নারায়ণ ! শ্রীগুরদেব ! গুরু কষ ! 

গুঞ্ নারায়ণ ! (মৃত্যু )। 

ক্ৃক্চ। শঙ্বাস্থর তে! দানবদেহ ত্যাগ ক'রূলে? দেবষে ! 

এক্ষণে মধুমজলের শবদেহে গাণদান করতঃ মহষি সবিধানে 

' গমন হেতু অনুমতি দান করুন । 



পরত 

১৫৬ ' শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খান্ুর-বধ গীতাভিনয় । 
পপ? পপি শপ পপাপ্পসী পিপাসা 

নারদ । ওহে হৃষিকেশ ! এখনও যে বিশেষ কাজ আছে । 

শস্বাজ্ুরকে নিচু তি দান ক'রূলে, শঙ্খাপত্বীগণকেও মুক্তি দাও । 

( গাহিতে গাহিতে শঙ্থান্থর পত্বীগণের প্রবেশ ।) 

গীত । 

জয় দীননাথ দীনবন্ধু হরি নারায়ণ । 

জয় জগদীশ জগন্নাথ পতিতপাবন ॥ 

মুরহর মাধব মদনমোহন, 

পাঁপহ্থারী মুর।রী যশোধানন্দন, 

শ্রীগোপাল নন্দলাল ত্বং হি ভগবান, 

ভব ধব শব শিব ত্বং হি নারায়ণ। 

কর পার গুণাঁধার লইনু হে শ্মর্ণ !' 

প্রা,স্ত্রী। জগদীশ ! 

দিয়াছ ক্লুপা করি মুকতি পতিরে 

দেহ এবে নারায়ণ পতিতপাবন, 

জ্ীচরণ আমাদের শিরে । 

ঘি, স্ত্রী । আমর অবল।, 
বয়ে যায় বেলা 

চিকণকালা কর রূপাদান । 

তৃ,স্ত্রী। পতিসঙ্গ ছাড়া, 
নাহি হই মোরা 

হও প্রভু হও কপাবান। 

চ,স্্সী। কমললোচন, 

কোমল চরণ, 

দাও একে একে সবার শিরে | 

€₹ % 



উহার ১০ ০৮০ এ, || পাপ সপ ০ পাত পি সপ পা পাপ পর পাপী পিপি 

ন 

শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা! শঙ্খান্থর-বধ লীতাভিনয় | ১৫৭ 

প,স্ত্রী। হরি হরি ব'লে, 
পতিসহ চ'লে, 

যাই সবে এবে সাধের পুরে । 

প্র,স্্রী| কর ওগো খষি, 

কর অনুমতি, 

জীধরে শ্রীপদ দিতে এখনি, 

পতিহার। হ'য়ে, 

সত নাহি চাহে 

ৰ ধরিতে ধরাতে পাপ পরাণী। 
| নারদ । বলিতে হবেনা মাতা তোমা সবে, 

দীনবন্ধু হরি জানেন সকলি, 
বনমালি ! 

দেহ পদধূলি অবলাগণের মাথে, 
পতি সাথে 

আনন্দেতে যাক্ সবে চলি । 

কৃষ্ণ । মুনি! তব আজ্ঞা! করিব পালন | 

(পদ্দদিয়া একে একে সকলের শিরম্পর্শ করণ |) 

( দানবীদেহ ত্যাগাঁন্তে সকলের অপরূপ গন্ধব্বাদেহ ধারণ 
পরে শঙ্বাস্বরের পবিত্র গন্ধর্বদেহ প্রাপ্ত হওন ও 

পতীগণকে উভয়পার্খে লইয়! জানুপাতিয়া 
শঙ্খাস্থরের স্তব.গীত।) 

গীত। 

কেশবং করুণাময়ং দেবং হুরি। 
পরম দয়াল জয় দেবং মুরারী ॥ 

পো 



১৫৮ শ্রীরুষের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্গাস্থুর-বধ গীতািনয়। ূ 
পাশ পি শপ শীত পিপি আআ এ স পাস ও- প কদ  পপ িপাসপপ্প 

সপ শিসপিসস পিসি হি 

ভুঁভার হরণ কাৰণ, | 

ভূতলে তব আগমন, 

দেবেশ সত্যসনাতন সর্ব ত্র।ণকারী । 

কত ছলে কত সন্ধানে, 

উদ্ধান্ন পাপী তাপাগণে, ূ 

ূ 
| 
1 

ৰ 

'তামার মহিমা কে জানে রাসবিহাবী ॥ 

ূ 
ৃ 
র 

ূ রুষ | হে গন্ধর্ধর গুধাঁন ! 

ৰ বড় তুষ্ট আমি তব প্রা, 
ূ মাও এবে হষ্টচিতে 3 

ূ পত়ীগণ সাথে, 

ূ অলক) পুরীতে চলি। 

ৰ হের এ মতিমান্ ! 

সারথী তব সতাজীত, 

সাজাইয়। পুষ্পরথ আমিতেছে হেগ।, 

কর আরোহণ, 

হ'য়ে হট মন রামাগণ সনে । 

] 

1 

ূ 
ৰ 

শঙ্গান্থরের গীত । ূ 

যাই তবে নারায়ণ যাই স্বপুরে । 
বন্দিয়। চরণ আনন্দ অন্তরে ॥ 

যাই গে! গুরুদেব এবে, 

কর আশীষ গো সবে, ৃ 

প্রেমময় পদযুগ যেন ভাবি পুলকভরে । ৰ 

এসো এসো পত্বীগণ, র 

এসো এসে! সভীগণ, ূ 
ূ বিভু গুণগান গেয়ে বনতবে মধুদ্যবে ॥ 

| 

| 

ৰ 
| 
| 

| 
! 

ৃ 
| 
! 
! 

| 
| 

| 
: 

ক, ০০০০০ রি সপীশীপপশী শী পপি সপন পপ এ 

ঢু $ র পৃ 



সপ পাশ ১০০০ পা পল পপর 

লীকষ্জের গুক্দক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুর-ৰধ গীতাঁভিনষ | ১৫৯ 
পপি প্লান জপ সী বা সপ পপ তা পি শি পাপ পপ পাস পা পাপা সত | ০ শা 

1 

| 
ূ 

| ( শশ্বাস্থরের পত্বীগণ সকলে সমস্বরে ) 

রঃ গীত। 

ূ চল চল চল পতি গেল গোঁ ছর্ণতি। ৃ 
ূ নমি নমি নমি পে দেব বমাপতি ॥ 

| আনন্দে তুলিয়ে গগণে তান, 

আনন্দ সাগনে ভালাষে প্রাণ, 

হবি হাব হরি বিভু গুণগান কব ন। প্রেঃমমাতি ' 

জয় ভবে মুনাবে ভুবন পাবন পবমজ্যোতি 

[ সকলের নাচিতে নাচিতে গাহি্ত গাচিতে প্রস্থান । 

নারদ । অখিল তাঁরণ ! এইবার তো মধুমঙ্গলের গাণদান 

ক'বে তারে গুরুদক্ষিণা রূপে গুপ্ক ও গুরপত্রী স্থানেই অর্পণ 

কবেই নিশ্চিন্ত হবে 9 

কুষ্জ 1 না দেবর্ষে ! আমার শিশ্চিন্ত হবার একবিন্ড সমধ 

নাই । মধুমঙ্গলকে তার জনক জননী সন্গিধানে অপণি করে, 
আমাকে আমার পরমভক্ত সুধামার আশ্রমে গমন ক'রৃতে হবে। 

স্থধাম বড় আশা ক'রে আমার তরে আশ্রমে দিনব।পন করছে । 

আমি ভক্ত সুধাম আশ্রমে গিয়ে তারে মুক্তি দিয়ে পিতা মাতার 
। স্থানে গমন ক'রে তাদের আনন্দবদ্ধন করবো । 

নারদ । লীলাময় হে ! তোমার অনম্ভলীলা অনস্ত কার্ধ্য ! 

এক্ষণে চল দেবেশ, আমর। শঙ্বান্ুর পুরে প্রবেশ করে মধু- 

মঙ্গলের শবদেহ গ্রহণ করি । 

, শ্ুক। মহর্ষে! শিশু মধুমঙ্গল এতক্ষণ পুনজ্জাঁবিত হয়েছে, 
'্গলেশ বরুণ আমার নিকট আগমন ক'রেছিলেন, আমি তার 
উপর মধুম্জীলের জীবন দানের ভারার্পণ করেছি ! চলুন বনু 

ভন 

সপ পিসী পাস ০১১ তি পপি পপি | পি এপ পাপী পি শী পাশ সি পাপা 

*্পাীী শীািপিশাপীশপপটি পাপী শী আসত 



১৬০ শ্লীকষফ্েেব গুরুদক্ষিণ। বা শঙ্খাক্ুর-ব্ধ গীতাভিনয় । 
পিপি পাক পি পট পাপী আশপাশ পপ পীর এপাশ পাপ চি 

পুর্বে দেব হলারুধ নে আশ্র্ধয ঘটনা সন্দর্শন হেতু গমন 
ক'রেছেন। 

নারদ। হরি হে! তোমার কাধ্য আবার আশ্চর্য কি? 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

লোপ মাগার 

দ্বিতীয় গরভাঙ্ক ৷ 

সান্দিপনীর গুহ সম্মুখ । 

(সান্দিপনী ও তদীয় পত্রী স্থমনা৷ আসীন |) 

সা, পত্বী। কিহ'লোগা-কি ক'র্লাম ? আহা হা--দেই 
রাম সেই কানাই - উঃ--মুখ ছুটি যেন বুকের ভিতর জাগছে । 
কেন ঠাকুর এমন কু-কাজ ক'লেম, কেন আমার এমন মতি 

হলো? আমার মধুমঙ্গল তো! গেছে, তাদের আবার কেন 

পাঠালেম গা ? 
সান্দিপনী । পত্বি ! শ্থিরোভবঃ ! স্থিরোভবঃ ! রাম কানাই- 

য়ের জন্য আকুল হ₹ওনা, তারা ছুই ভাষে তোমার মধুমঙ্গল সমভি- 
ব্যাহারে অতি শীঘ্র উপস্থিত হবে । পতি! যে কৃ বাল্য- 

কাঁলে বন-দাবাঁনলকে ভক্ষণ ক'রেছিল, €য ক্ষণ শৈশবে কালী- 

দহে ঝাপ দিয়ে বিষম বিষধর কালীয় নাগকে দমন করেছিল, 
যে কুষ্ণ সুরেন্দ্র কোপে গোপ-গ্োপিনী আদি গোকুলস্থ যাবতীয় 

জীবগণকে বাম করের কনিষ্ঠ অঙ্কুলিতে গোবদ্ধনগিরি ধারণ: 
করতঃ রক্ষা ক'রেছিল, তারে কি পত্রী মানব সন্তান ব'লে মনে, 
কর? সরলে! রাম কানাই মানব নয়,, মানবের আ্বারাধ্য ধন 

+ 

1 গা 
সি সস গাকাউলিস ৮কতাা১৮া+৮ইউা০-০৪০৪ ডন. পা, পা সী পেশি 

রর $ এ রে 



1৯৯ পা রঃ র্ 
শত্রীকষ্চের গুকদক্ষিণা বা শঙ্ঘাজুর-বধ গীতাভিনয় ।] ১৬১ 

পা সস পা পপ | পি সি | পপ | শী “শপে আপস পপ পা পাপা | পা সদ পপির শস্পিপিপশীপাপাশিশিপিসসি পাশ পপ শা পপ শর এ শে 

পূর্ণব্রহ্ম বনাঁতন নারায়ণ ও নারায়ণ সঙ্গী অনন্তদেব এ মহীতে 

খানব রূপেতে লীলারন আম্বাদন ক'ব্তে উদয় হয়েছে । 

গীত। 

ৃ 
| 

ৰ পত্বী তাহা কি জাননা । 

পূবন্ম তগবান সহ অনস্ত দেখে দেখ না ॥ 

ূ কারে ভাধ মানব বলে, 

মানব নহে রাখি বলো, 

মানব ছলে গোলক ভূপে এসেছেন সে কালসোণা । 

বাল্যক!লে পৃতনা নিধন, 

করিল যে নন্শ-ননন, 

সেকি কু মানবনন্দন সেত নহে সাধারণ ১-- 
বাঁচাতে গোকুলব।সীবে, 

গিবি ধাব যে খামকাব, 

অমরে নরে কৃ কি পারে মনেতে ভেবে দেখ না ॥ 

সা, পত্তী | স্বামিন্ ! সে কথা বল, সে কথা শুন্তৈে চাই, 

রাম কানাই তারা তো গৃহে ফিরে আনবে ? তারা তো! আবার 

তেমনি ক'রে মধুত্বরে মা বলে ডেকে আমার প্রাণ শীতল 
করবে । 

নেপথ্য হইতে রাম ক্লু সমন্বরে 1 মা! মা! কেন মা 

কাতরা হচ্ছ ? আমর] তিন ভায়ে যাচ্ছি, আপন[দের চরণ 

বন্দনা ক'রে জীবন পবিত্র করতে যাচ্ছি । 

»** সা, পত়ী। ওকি শুনি! ওকি শুনি! ম্বামিন্! কার ও 
মধূশাখা মাকণা শুনুলেম? 

টু _সান্দিপনী | আর কার পন্থী? সেই জগত জীবন জনার্দন 

এ তোঁমটুর হুদয়ানন্দ্ ধনকে সঙ্গে লয়ে আসছে । সাবধান 

€( ২% ) 



১৬২ | গকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা! শঙ্খান্ুর-বধ শীতাভিনয়। 
০ 

রং 

পরী সাবধান, আগে যেন আপন নন্দনে কোঁলে নিও না, আগে 

নন্দ-নন্দনকে হদয়ে তুলো । 

( কৃষ্ণ, বলরাম ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ |) 

বলরাম | গুরুদেব ! আমর তিন ভ্রাতায় আপনার শ্বীচরণে , 

প্রণাম ক'ছ্ছি, রুপা-দ্রষ্টিপাঁতে রুতার্থ করুন্। (সকলের গরণাম 
করণ )| 

সাঁন্দিপনী। বাপ রাম-রুষ্জ। তোমাদের আর আশীর্বাদ | 
কি করবো, তোমরা কার আশীর্বাদ আকাজ্কী কর বাপ? 

তভোমাদেরি আশীর্বাদাকাজ্ষী তোমাদের এই গুরুদেব । তবে 

মধধমঙ্গলকে আশীর্দাদ করি, মধুমঙ্গলের যেন মতি গতি কৃ 
গতি চিরকাল সমভাবে থাকে । 

ু্চ | মা! আমরা আপনার মধুমক্ষলকে এনেছি, এই 
দেখুন, আপনার অঞ্চলের ধন মধুমক্গল আপনাকে গণাম কচ্ছে, 

আমবাঁও দুই ভায়ে আপনাকে প্রণাম ক'চ্ছি। (সকলের 

গুণাম করন )। 

কু । একি মা! এমন আনন্দের দিনে বিমধভাবে কেন ? 

আপনার হারানধন মধুমঙ্গলকে আদর করে বুকে ধরুন । 

( সান্দিপনী পত্বীর গীত |) 

আজ কিবা হেরি, ছু-নয়ন ভরি, মরি মরি কিরূপ মাধুরী । 

আজ দ্বাদশ বৎসর, যে ধন অন্তর, সে ধন দেখিনু নয়ন উপরি ॥ 

রাম কষ্ধন' অখিলের ধন, আয় বাপ আয় ত্বরা করি, 

আমি তোদেব ছুজনে, পরম যতনে, আয় রে বাঁপ বুকে ধরি । 

কাঙ্গালিনীর ধনে, তোমরা বিহনে, এনে দিত কে এ ভুবন ভিতরি, 

আমি চিনেছি গোবিন্দ, তুমি নিত্যানন্দ, সদানন্দ পুজ। করে তোমারি ॥ ৪০০০ 



প্ 
শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্থুব-বধ গীতাঁভিনষ | ১৬৩ 

শ্পেি্পিসপাশী সপ শিস পপিপিশপিশল পদ 

পরত 

এ 
| স, পত্বী। বাঁপ রাম-কৃ্ণ । আজ হ'তে আর আমি তোমা- 

৭ দের কোল হ'তে নামার না বাপ, অমুল্যনিধি কোলে পেয়েছি, 
| আর কোল ছাড়া করবো না। শ্বামিন ! দেখছে! কি ? রাহ 

হ'য়ে এ যুগলচাঁদে গ্রান কর । জন্ম জন্মাস্তরের জন্য কল্প কল্পা- 

ৰ স্তরের তরে এ যুগল শশধরে উদরস্যাঁৎ ক'রে বেখে দাঁও। 

| আহা--আহ1 গো বস্দেব দৈবকী কি ভাগাবান্, কি ভাগ্য- 

| বতী? তাদের তুল্য জুখি সুখিনী এ অনন্ত বিরাট ত্রহ্মা গড মধ্যে 
| আর কেউ নাই, আর কেউ নাঈ । বিশ্বমাতা দক্ষআুতা দীন- 

| তারিণী ছুর্গে গো ! তুমি কি সুখে স্মখিনী মাঠ তুমি কি দিবা 

। নিশি রুষ্ শশীর মুখ-নিঠ্তত মধুব মা কথা শুনে মন রসনা এবং 

বাসনার তৃপ্তিসাধন কর্তে পেরেছ ? 

সান্দিপনী! আবে অবোধিনী ! রুষ্মাতা তবে কে? 

বস্তদেব ঘরণী দৈবকী আর নন্দরাজ পত্রী ষশোঁমতী, একি সভী 
অন্থা কোন কামিনী ভেবেছ, সেই হর-কামিনী ভ্রিলোচনী ঈষাণীই 
ূ দেবী দৈবকী আর গোপবাজ ঘরণী নন্দবাণী। পদ্দি! সে আগ্ঠা- 
1 শক্তি ভগবতী ভিন্ন পূর্ণব্রক্ম সনাঁতনকে পুক্ররূপে প্রাণ্ড হয়, কার 
ূ এমন সাধন, কার এমন আরাধন পত্বী ? যুগে যুগে সেই শিব 

। বনিতাই এ পু্ণত্রন্দের মাতারূপে এ জগতে অবতীর্ণ হয়ে 
থাকেন । 

সা,পত্বী। অআামিন্ ! তোমার কথায় আমার মনের ভ্রম 

| দূর হ'লোঁ। চল, এখন রাম ক্লষ্ণকে লয়ে গৃহে যাই। 

। * শরুফণ। মা! আপনি আমাদের আদর ক'রে কোলে নিলেন, 
কিন্ত আপনার গাণাঁধিক ধন মধুমক্ষলকে তো একবার স্গেহমাখা 

কথায় মধুমঙ্গল বলেও ডাকলেন না? ই। মা! এই কি পুজ্র- 
| গ্নেহের পরিচয় ? 

ক ৪ 
ৃ 
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তি শত শপ পপ পপ পৃ 
১৬৪ শ্ররঞ্চেব গুকদক্ষিণ! বা শঙ্খাস্থব-বধ গীতাতিনয়। 

সা, পড়ী। বাবা ! আমব1 বা 'ম(মাঁদের মধুমঙ্গল ধন কে? 
এ শন জগত্টাই বা কি? সবি তে| মি? গোবিন্দ ধন। 

তোমার শাগণে কাব আদব কাব যত্ব £ তুমি সামনে থাকৃতে 

| কাকে কোলে নিযে কোঁল পবিত্র করতে হয ? হ্াবে গোপাল । 

ভেকে কাযষাঁব যত্র কবে ন। ছাযাব সত ক'বে থাকে বাপ? 

বলবাম । আপনিই ধন্তা ৷ ভাই মধূমঙ্গল । তোমার জনক 

জননী রুঞ্চকে পেষে আঙগ।দের দু-ভাইকে আব আদব যত 

কবৃছেন না । ৮ল ভাই, আমব এ স্থান হতৈ চ'লে যাই। 

ূ মধুমদল । দাদ।। আর কি অভিমান আছে ? পাঁপ অভি- 

। মান ছুটে পালিয়েছে । এখন এমনি জ্ঞান হ'ষেছে ক্ষ্চন্দ্রের 

মানেই আমাদের মাঁন, আবাব রুষ্চচক্দেব অপমানেই আম।দেব 

অপমান । আমাব পিতা মাতা আমাদেব অনাদর কবে যে, 

কৃষ্চক্দেব আদব ক'বৃছেন, এতে দদা 1 ও'র। আমাদের অপ্রিক 

গরিম।ণে ক্পাদ৭ যত্র কবৃছেন। 

বলবাম | ধন্ঠ বে মধুমঙ্গল তোঁকেও ধন্য 1 তুইও ভাঁই 
রুক্গত প্রাণ | 

নাপ্দিপনী। চল বৎস রাম-ক্ুষ্জ। চল বে মধুমর্গল, চল 
পরী খুহে চল। 

বলবাম। দেব ' ব্ুদিন গত হ'ষে গেল, আমাদের অদর্শনে 

আমার্দেব পিতা! মাতা আত্বীয স্বজন দকলেই উদ্দিগ্ন চিত্ত হ'যে- 

ছেন | প্রার্থনা কিঙ্কর ঘঘকে স্বদেশ গ্রমনের অন্ধমতি দান 

কষা হোক । 

নান্দিপনী। বৎস বাম । তুমি তো অমূল্য ধনকে নয়নপথ 
হ'তে সবিষে ল'ষে যেতে মততই বির্বত, কিন্তু বাপ মনে ভেবে" 

দেখ দেখি, যাব সধন একবার এ মদনমোহন যুস্তিটি অবলোকন 



শ্রীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্ঘাস্থুর-বধ গীতাভিনয় । ১৬৫ 
১১১ শপ পপপপাসপিশাপিশা পাপা শা ীশীশেী পাশপাশি পাপী পপ শি পপর 

করেছে, তার নয়ন কি সহজে তো নয়ন ভুলান মুদ্তিটির বিরহ 
এ বেদন সম্ক ক'র্তে চায় ? তবে বাপ, এ কথ। নিশ্চয়, শুধু আম- 

রাই যে ও ধনের প্রত্যাশী ত। নয়, এ জগতে অগণ্য অগণ্য লোক 

ও ধনের আশায় আশাপথ লক্ষ্য ক'রে আছে । তাদেরও 

1 বান। পুর্ণ করা বানন। পুর্ণেব ধন নিত্য-নিরঞ্রন কুঁষ্ের আব- 

শ্যক | হলধর ! আর বাধ। দাঁন করবো না বাপ, তবে আজ- 

কের দিনটি এ দ্রীন-দরিদ্র গুরুগৃহে অতিবাহিত কর, কল্য অতি 
প্রাত্যুষে দুইভায়ে শুভযাত্রা ক'র্বে । 

বলরাম । গুরু আজ্ঞা শিরোধাধ্য | 

নান্দিপনী | চল পত্বি! আমার বাম কুফ্জের ভোজন আয়োঁ- 

জন করিগে চল । বাপ মধুমঙ্গল! তুমি অন্যান্য ছাত্ররন্দকে 

সঙ্ষে ল'য়ে অদূবে গোপ-পল্লী হ'তে অধিক পবিমাণে ছুপ্ধ ভিক্ষা 

ক'রে লয়ে এবো। আজ আমি শ্বহস্তে পায়নার প্রস্তত ক'রে 

সাক্ষাৎ পরব্রন্ষকে নিবেদন ক'ববেো। আমি জানি, কষ 

পায়সান্ন ভক্ষণ ক'রূতে নস্তষ্ট । মুনিবর কণ্ কর্তৃক প্রস্তত পায়- 
সান্ন এ গিরিধর সপ্তবার ভয়-বিহ্বল চিত্তে চুরি ক'রে ভক্ষণ 

করেছিলেন । অহে1_মহষি কণু ! তুমি ধন্য তুমি ধন্য ! আমি 
তোমার মত কত পুণ্য করেছি যে, তুমি যেমন গোবিন্দের 

খিলিত চর্ধন মহাপ্রসাদকে রসন। পু করেছিলে, আমি সেরূপ 
পারবে! ? হবে না। কি? কমল আখি, তাঁর এ দীন গুরুর মনো- 
বালন। পুর্ণ ক'র্বেন ন। কি? ভাল দেখি না কেন, কতদূর ক্ুত- 

“বধর্ধ্য হ'তে পারি | সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই আজ পতিত- 

পাঁবন হরিকে মধুরা গমনে বাধা গদান কর্লাম । (প্রকাশ্যে) 

'শ.চলু বৎস রাম কুষণ! 

8, ৬ রে ০ শতক 



তৃতীয় গভাঙ্ক। 

সধাম আশ্রম । 

সুধাম পত্রী সমন! আসীন! । 

ূ 

র সুমনা | যা কখন দেখিনি, আজ তাই দেখছি । এ মহা- 

ূ রণ্যে অপুন্্ পবিত্রতা আোত ছুটছে, স্বু-মন্দ-মলয়।নিল বাহিত 
হয়ে অপূর্ব সৌরভে বনভূমি আমোদিত ক'র্ছে । আমারও | 
মনে শান্তি পারা প্রবাভিত হচ্ছে! কেন আজ এ ভাব? স্বামী ূ 

কুটীরে নাই ভিক্ষায় গেছেন, প্রজ্রটিও স্বামী সঙ্গে ভিক্ষার্থে গমন | 

ক'রেছে, কারে এ ভাঁবের কারণ শুধাই ? তবে পতিমুখে এক-। 
দিন শুনেছিলাম । তিনি বলেছিলেন, এই প্রকার শুভ লক্ষণ 

গুকাশ হ'লে সেস্ডানে কোন মহাপুরুষের অচিরাৎ শুভাগমন | 

হবে । তবে কি আজ এ মহারখ্যে সত্য সত্যই কোন মহা-; 
পুরুষ পদার্পণ করবেন ? আজ কি আমাদের এ অরণ্য আশ্রম 

পবিত্র হবে ? ন! না, এমন তো। বিশ্বাস হয় না। ৃ 

(ব্রান্ষণবেশে দূরে কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ 1) ৰ 
বলরাম । (উচ্চৈঃম্বরে ) এ মহাঁরণ্যে কে আছ শীত উত্তর ৰ 

| 

| 

দাঁও ? দুইজন পথিক পৎথভ্রান্ত নিতান্ত বিপন্ন | 

সুমনা । ওকি শুনি! মনুষ্য কণ্ঠ নিঃশ্যত কাতর কণন্বর 
নয়? র্ 

বলরাম । (পুনর্ধার উচ্চৈঃস্বরে ) এ বন-সভুভাগে যদি কেহ 
মনুষ্য থাক, সত্বর উত্তর দাও । দুইজন বিপন্ন পথিক আশুয় . 

। ভিক্ষা ক'চ্ছে। শু 
] 
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চে 

রঃ 

র্ 
শ্রীকব্চের গুরুদক্ষিণা বা! শঙ্খাস্থর-ব্ধ গীতাভিনয়। ১৬৭ 

| | ৃ | | ] রি ল্্প সস আপে পাট পাপা 

সুমনা | করব অতি নিকটে । ভাল এইবার শুনি কি 
বলে। 

বলরাম । কি আশ্তর্য্য ! পুনঃ পুনঃ পরিত্রাহি স্বরে বনভূমি 

প্রকম্পিত ক'র্লাম, কেহই কোন উত্তর দান ক'লে না। বুঝেছি 
এ অরণ্যে ঘোর নরাধমগণের বান, তাই পথভ্রান্ত, শ্রাস্ত, রুদ্ধ 

পথিকদ্বয়কে কেহ আশ্রয় দিতে সম্মত হচ্ছে না 

স্থমূনা | সর্ধনাশ ! কি শুন্লেম, সর্ধাঙ্গ ষে কম্পিত হ'য়ে 

উঠলো ! দুইজন ব্রাঙ্গণ পথিক অরণ্য ভিতরে বিপন্ন হ'য়ে 

আশ্রয় ভিক্ষা ক'চ্ছেন। কি করি, আমি স্্ীলোক, কেমন ক'রে 

উচ্চৈঃস্বরে পথিক ব্রাহ্গণদ্য়কে আহ্বান করি? 

বলরাম । সব ধ্বংন করবো ? এই মহারণ্যসহ অরণ্যশ্থিত 

যাঁবত্তীয় প্রাণীকে অভিশাপানলে এখনি ভন্মরাশি করবো । 

জুমনা। কি করি! কিকরি! কি উপায়ে পথিকদ্বয়কে 
আশ্রমে আনি । যাই ছুটে যাই, পথিকের কণ্ঠন্বর লক্ষ্য ক'রে 
ছুটে যাই | গলে বস্ত্র দিয়ে তাদের আশ্রমে লয়ে আনি। 

নতুবা নর্বনাশ হবে, পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত পথিক ব্রান্গণদ্য় এখনি 
ঘোর অভিসম্পাতে বিষম অনর্থোৎপত্তি ক'রূবেন | তদ্বযতীত 

অতিথী বৈষুখ হ'লে আমার স্বামী অনন্ত হবেন। যাই আর 
ক্ষণটিলম্ব করবো না। (গমনোত্যোগ )1 

(কৃঞ্চ বলরামের প্রবেশ |) 

, এই যে, এই যে বিপন্ন ব্রাহ্মণদ্ধয় এ দিকে এসেছেন | ( অগ্র- 

সর হওত ) আনুন আস্থুন, আনতে আজ্ঞা! হোক, আপনাদের 

"আগমনে ,আজ এ অরণ্যাশ্রম পবিত্র হ'লো। স্বামী পুভ্রসহ 

'এ নুদীনাব্মনীও কৃতার্থ হলো | দেব! আমি স্্রীজাতি, তাই 

ষ রি পচ রর 



" | ১৬৮ শ্রীকষ্চের গুকদক্ষিণা বা শঙ্খান্থুর-বধ গীতাতিনয়। 
ক || শপ 

নাপনাদের পরিত্রাহি রব কর্ণে শুনেও প্রত্যুত্তর দিয়ে আপনা- 

দের আস্বস্ত ক'র্তে পারি নাই, সে গত অপরাধ জন্য এ অধি- 

নীকে আপনার। ক্ষমা করুনূ । 

বলবাম। তুমি কি ব্রাহ্মণ মহিলা ? 
স্বমনা। আজে হা। 

বলরাম । তা বেশ, তাহ'লে তোমার আর কোন দোষ 

নেব না । যাঁক্, এখন তোমায় একট কথা বলি, তুমি আঁমা- : 
দের এই দুজন ব্রান্ষণকে পর্্যাণ্ড পরিমাণে ভোজন করাতে 

পার্বে? 
রুষ্ঃ | বলেন কি মহাশয়, তা আব উনি পারবেন না, ওঁর 

স্বাশী আছেন, পুজ্র আছে, গুরা হ'লেন গৃষ্বাশ্রমী, অথিতী সেবন 

করাই গাহস্থ্য ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ধর্শ | 

স্মনা। বিপ্রদেব! এমন কি সৌভাগ্য করেছি যে, 
আপনাদের সেব। গ্রহণ ক'রে স্বামী পুজনসহ রুতার্থ হ'তে 

পারবে! £ তবে দীনবন্ধু হরি যখন এ দীন ভিখারী ও ভিখারি- 
ণীর পর্ণকুটীরে আপনাদের এনে দ্বিয়েছেন, তখন সেই পরম 

দয়ালের দয়। বলে পর্যযাগ্ড পরিমাণে না হোক্ কথঞ্চিৎ পরিমাণে 

ক্ষুধা শান্তি হবে। 
বলরাম । ভাল ভাল, শুনেও সন্ত হ'লাম। যা হোক 

সমস্ত দিন উপবাসের পর অপরাহ্ে কিছু ভঙক্ষ্য দ্রব্য উদরে 

দিতে পাবো । দেবী! তবে আর কাঁলবিলম্ব কেন গ আমা- 

দের বড় ক্ষুধা হ'য়েছে, খেতে দেবে চল । 8 

সুমনা । দ্বিজবর ! আমার স্বামী ও পুত্র ভিক্ষার্থ নগরে 
গেছেন, এখনি তারা এলেন ব'লে, আপনার! কিছুকাল অপেক্ষা 
করুনূ 

১ 

৮ নু রব রা রর । 

রস 
ৃ 
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1 

সি 

বলরাম ॥ বর্ধনাশ, একে এই অপরাহ্ন এর উপর কিছুকাল 

অপেক্ষা ? 

সুমনা | কৃপা ক'রে কুটীরে চলন, আপনাদের পদ প্রক্ষা- 

লনাদি ক'রে দিয়ে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে দিইগে । 

বলরাম । তা ভাল ভাল, সে বড় মন্দ যুক্তি না। তবে 

দেবি! আমার এক কথা আছে, গুরুর নিষেধ, আমি কারে 

পদম্পর্শ ক'র্তে দেব না, পদ প্রক্ষালম ক'রে দিতে মানস কর 

যদি তবে এর তুমি চরণ ধৌত ক'রে দিও । 
কৃষ্ণ | না না, ভনি ত্রাক্গণ পত্বী, ত্রাক্গষণ পত্ধীকে আমি পর্দ- 

স্পর্শ ক'র্তে দেব না। 

সুমনা । আপনারা পরম জ্ঞানী হয়ে একথা কেন বঝ'ল্- 

ছেন? অতিথী যে কোন বর্ণ হউক না কেন গৃহীর পক্ষে গুরু 

বিশে । আমি আপনাদের পদ গ্াক্ষালন ক'রে দিতে ছাড়বো 

না, আপনাদের পদ প্রক্ষালন বারি শিরে স্পর্শ করতে 

ছাড়বে না| 

বলরাম"! না না, আমি কোনক্রমে পদ প্রক্ষালন ক'র্তে 

দেব না, আমার গুরু আজ্ঞা অবহেল! জনিত পাপ আনলবে। 

তবে এই বিএবরের তুমি পদ প্রক্ষালন ক'রে দিও এবং এর 

পদ প্রক্ষালিত বারি শিরেম্পর্শ করো । 

সুমনা । চলুন রুপা ক'রে পর্ণকু'টীরে চলুন | 

(ইত্যবসরে শ্বধাম ও সুশীলের প্রবেশ । ) 
* পনুধাম । পত্তি! পতি! এরা দুইজন কে? 

. »লুমনা । নাথ! দেখছেন কি, এতদিনে আমাদের পর্ণকুটির 
'শিবিত্র হ'ঢয়ছে। দয়াময় হরি অতিথীর গ্ুহে আজ অতিথী 

এনে দিয়েছেন | 

(২২) 

& 

| 

শ্রীকষ্জের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্রর-বধ গীতাভিনয় । ১৬৯ 

সপে 

। 

ক 

টা 1 কি ০৬৬ 



৮ 
পু 

এ হিরোর ররর 82 তর রি ০ 

রঃ শীকষ্চের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাস্ুর-ব্ধ গীতাভিনয়। 

সুধাম। কিবলে পত্রী কিবলে, এরা অভিথী? দীনের 

দ্,ন অতি কাঙ্গাল সুধমের জ ্ণ পর্ণকুটীরে আজ এ'রা আতিথ্য 

গ্রহণ ব'রেছেন ? অহো কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য ! হরি হে! 
তোমার অপার মহিমা ! এ মহাঁরণ্যে অভিথী সেবার জন্য কত- 

দিন সাধ্যমত প্রায়ান পেয়েও যে শুভকার্ধ্য সম্পন্ন কারুতে পারি , 
নাই, আজ দীনবন্ধু ! তোমার ক্ূপাঁয় এ দীনের মনোবাসন। পুর্ণ 
হলো । পত্বি! এদের পদ প্রক্ষালনাদি কাধ্য সমাধা ক'রেছ কি? 

জুমণা | বিপ্র্য় এইমাত্র আগমন করেছেন । আমি 
এঁদের কুটীরে নিয়ে গিয়ে পদ গ্রাক্গালনাদি ক'রে দেব মানস 
ক'চ্ছি, এমন সময় আপুনি সুশীলনহ উপস্থিত হ'লেন | 

সুর্ধাম। চল পত্রী চল, বেলা পায় শেষ হয়ে এসেছে । 

সুমনা । নাথ! এরা অভ্যন্ত ক্ষুধিত, পুনঃ পুনঃ ভক্ষ্য ড্রব্য 

প্রার্থনা করছেন । 

ধাম | ত্তাক্রবেন £বকি পত্রী, দেখছে! না দিবা যে 

ততীয় গুহর অতীত প্রার। যাঁও- তুমি আমাদের এই ভিক্ষা 
ন্ধ তগুলগুলি ল'য়ে তৎপর অন্ন প্রস্তুত করগে । আমরা পিতা 

পুজে মিলে এই অতিথীরূপী নারায়ণের সুশ্রণ্ষ। কার্ধ্য সম্পাদন 

করিগে । 

সুশীল । পিভা ! দয়াল হরির কি দয়! তিনি আজ আমা 
দের গুহে অতিণী এনে দেবেন বলে আজ গৃহীদিগের অন্তরে 

দয়ার ভাগুর খুলে দিয়েছেন । নগরবাঘিনী রমণীগণ আজ 

প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা দিয়েছেন | দেখুন পিতা দেখুন, আচমার 
ভিক্ষাধারে কতগুলি তল দেখুন | 

সুধাম। তাই তো বাপ, তোমার ভিক্ষাধারের তঙুলগুলি, 
৷ একটি গৃহস্থের ছুই দিনের উপযোগী, উত্তম হয়েছে ।* 

$ বি, 4, 
পীর উপ পা আজ পপ সব পল সহজ ০০০ 
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শপে পপ পট 

বলরাম । দ্বিজবর ! আঁমগর1|ও বডক্ষধা কতির, বিশেষতঃ 

এই যে বদ্ধ ব্রাঙ্গণটিকে দেখছেন, এর পটচর পরিমাণে ভঙক্ষ্য 

দ্রব্য চাই, একে কেউ কখনও আহ।র করিয়ে পরিতোষ করতে 

পারেন নি। এর নাম দামোদর ঠাকুর, ইনি নামেও দামোদর, 

বাঁজেও দামোদর । 

স্থধাম । হবেকি আদর আমার ক্ষমত। হবে মে, দাগোদর 

উদর পূর্ণ করতে পারবো 2 তবে রুপাময় হরি কি করবেন 

তিনিই জানেন । 

সুশীল । পিতা! ভবে আমি নয় পুনরায় ভিক্ষা যাই, 

আপনি রৈলেন, মা রৈলেন, অঠিথী ঘেবাঁর যেন কোন অঙ্গ 

হীন না হয়। আমি এবার নিকটস্ গ্রামে থিয়ে ভিক্ষা ক'রে 

অনি | «মা ততক্ষণ আমাদের আনিত তঞুল গুলিকে পাক 

করুন। (থমনোতৎমোগণ )। 

রুষ্ঃ |) আহা হ1, ধর কি বালক, নিরস্ত হও, এই অস্ত 

দিন ধরে ঘরে ফিরে এলে, মুখে একটু জল দাঁও নি, আবার 
কি এখন ভিক্গায় বাওয়া চলে 2 আমার নন্দ উদ্র পর্ণ না হনে । 

সুশীল | না গাভূ না, বাধা দেবেন না, একদিনের জন্য 
এ শুভযোগ ঘটেছে, দয়াল হলি একদিনে জন্য আমাদের 

আশ্রম পবিত্র করতে এব? আমাদের জীবন কুভার্থ কার্ছে 

| অ।পনাদের এনে দিয়েছেন, এ শ্ষভে দয আর ঘটবে ন। আর 

৬ | 

বত 

হাউ 

পরবে! না । যাতে আপনাদের পরিতোষ ক্পৃতে পারি, প্তাঁণ 

দিয় দে চেষ্টা করবো । 

» কৃষ্ণ | বালক! তোমার মঙ্গল হোকৃ। আমি দেখছি, 
তোমা হন*্তে আজ আমার জঠর জ্বালা নিবারণ হবে। ভাল 
বিপ্র-কুম্চর ! আমি যা বলি তা যদি কর, তাহ'লে আমি বড় 

রপ 

সর 



/ 
৭২ আঞ্ষে'ন গুকুদক্ষিণা বা শঙ্খাজব-্বধ গীতাভিনয়। চক 

টি জানাজা পি শলকি ীশিিশাশা। শী সী সস্সিশীস্পীটি ৰ ূ 
টি সন্তোষ লাভ কার্বো, তাতে আমার উদর পূর্ণও হবে আর ূ 

ৰ তোমার ও তোমার পিতা মাভাব যথার্থ ক্রপে অতিথী অৎ্কাঁব ূ 

| কর|বও কললাভ হবে । 

স্থুশীল। বলুন গু বলুন, আপনি বা অনুমতি ক'র্ুবেন, | 

৷ আমি এখানি তাই পালন ক'ণৃতে প্রস্তুত হবো । | 

ূ কুঁষঃ | তবে আব বিতন্ব ক'রোন1, এখনি এই অরণোব 

| দর্ষিণভ।গে ড্ুটে চলে যাও । মেখানে খিয়ে দেখতে পাবে, ূ 

৷ একজন ব্যাধ একটা মগ শ্বকার ক'রে নিবে যাচ্ছে, তুমি বে | 

। কোনরূপে পার আর্াৎ সবে হে।ক, বিনয়ে হোক, তাকে তুষ্ট 

ূ করে সেই ম়গটিকে পষে এপবো, আঁমাপ ম্বগমাংস ভক্ষণ করতে 

| বড আশা, বড় পালন জঙ্মেছে। ষাও বালক শীক্ক যাও 
ূ শীত বাও। ণ 

|. স্রধাম | প্রভূ? আমার প্রতি ও আদেশ হোক না, আমার 
৷ বালক পুজ্র অপেক্ষা আমি ক্রত গিষে কাধ্যোদ্ধার কগৃতে 

গববো। 

রুব্ | না, তুমি তা পাববে না, তুমি সে বাধকে বহু 

স্তণ্তি মিনতি ক'রে ম্বথভিক্ষা করলে, সে তোমার কথায় কর্ণ- 

পাত করবে না, বর“ তোমার বালক গুজের মকরুণ আনায় 

ভাব পাষাণ মন বিখলিত হ'তে পারে । 

স্তধাম | প্ুজ্র। অতিথী সৎকার পবমধন্ম ! দীনবন্ধু হরি 

বলে যাও বাপ, হবির কপায় যেন অতিথীর অভিলাষ পুর্ণ হয় । 

সুশীল | পিতা? আমি চ'ল্লেম, আপনি আর মা প্রাণপণ্ণ* 

এদেব সেবা সুআ্ুষায় মন নিবেশ করুন । হরি ! হরি! দীন-, 
নাথ মধুল্ুদন ! যেন প্রভু স্ব্মাণসে অতিথী পরি হুষ্ট' করতে 1 
"রি | যাই মা, পিতা মহাশয়, আসি তবে । | সুশীলের়গ্রস্থান | | 

৪ ত 

হি শু তত র 

পাশাপাশি আকন আপা পিস ০০০০ 

টি ১৯০০ টি উট নিত চি টি ও রে 

চে 

পোপ পাপ পিএ তাজ 



€ -_াঁঁ্ঁ 

টি 

ৰ শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্ঘাস্ুর-বধ গীতাভিনয় । ১৭৩ 

| 
০ পাপ শপ পাপ পলা স্পট পিপল পাপী সা পাপা পাপা | পা | পপি | পিপিপি | সপন | সপ | পিসি 

লুধাম | বিপ্রদেব ! আপনারা এক্ষণে কুটীব মধ্যে চলুন | 
| ৃ 

পত্বি 1? তুমি আর বিলম্ব করছে! কেন? অন্ন ব্যঞ্চন।দি পাক 
। ক্বগে | 

ূ সুমনা । যে আজ্ঞা গু । 

ৰ | স্রমনাব প্রস্থান | 

স্ুধাম। ক্ুপা কবে অধীনের পর্ণরুটীব পবিত্র ক'রবেন 
| আসন । 

| ক্ষ্ণ। চল চল, আপাততঃ একটু জলযোগ করতে হবে। 

সুধা! যে আজ্ঞা আন্সন | 
| সকলের প্রস্থান 

আহ কেহ রিট 

"০ রিট িিলক০সত 

ৃ 
| 

পঞ্চম অঙ্ক 
র 

প্রথম গভাঙ্ক। 

'অরণ্য পথ | 

(ব্যাধবেশে ধন্মের প্রবেশ 1) 

ধর্ম। হরি আজ্ঞা অবশ্বই প্রতিপালন করতে হবে। 
জনুমতি যতই কেন কঠিন কঠোর হোক না, পাষাণে মন বেঁধেও 

 লক্ত্ীপতির অনুমতি মত কার্য কণর্তেই হবে। কৈ? এখনও 

তো হরিভক্ত সুধামের হরিভক্ত পুক্র শিশু সুশীলকে নয়নপথে 

, দেখতেঞ্পাচ্ছি না। পাঁবো--আরও একটু অপেক্ষা! করি। 

ক শট রর এপস ্পা্প পি ক জপ আব আটা নাপ্পপ্প 

) ॥ 

টু 



৩১৯ 
“1 ১৭৪ _ শ্রীরষ্ের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্গাজুর-ব্ধ শ্লীতাভিনয় | 

পপি লাশ পিপিপি পাপী এ ৩ পিসি সি আস্ত পপি আপি পি ৯ শপে শি সী শিপ পাস পল পা লা পাপ পাপা পিপি পা 

সুশীল । হা হরি ! হা মধুস্ুদন ! এই ক'লে প্রভু, অতি-: 

থীর মনোরথ পূর্ণ করূতে পারলাম না । অরণ্যের সকল »্খখন, 
অন্বেষণ করুলাম, কৈ সে ম্বগজীবির তো দেখা পেলাম না, 

কি হবে, কিরূপে কুটীরে ফিরে যাবো, গিয়ে সে আ্রাঙ্গণকে কি 
ব'লে সন্তুষ্ট করবো ? না না, আর গুহে ফিরে যাব না. যখন 

সগজীবির সহিত সাক্ষাৎ ক'রে, ভাঁকে তুষ্ট ক'রে ঘৃগমাতস নিয়ে | 
যেতে পাঁর্লাম না, তখন আর কুগীরে ফিরে যাব না, হরি হরি; 
ব'লে এ দ্রস্থিত তরঙ্গিণীর তরঙ্গে জীবন বিনষ্ঞ্জন করিথে | 

ধর্ম | এ পরেই সুশীল। ম্বগ হননকারী ব্যাপের সাক্ষাৎ 
না পেয়ে আক্ষেপ কার্ছে । ভাল, আমিই বালককে আহ্বান 

করি । (প্রকাণ্যে ) কে তুমি আক্ষেপ ক'র্ছে। বালক ? এ মহাঁ- 

রণ্যে একসপ ভাবে কেন বিচরণ করছে? 

সুশীল । এই কি বিপ্াদেব কথিত নেই ব্যাঁধ? হা সেই 

ব্যাধই বটে । মধুল্ুদন হরি বালক বলে মুখ তুলে চেয়েছেন । 
ধন্ম | কি ভাবছে! বালক ? 

স্থশীল। ভাবছি, তোমার নিকট আমার কোঁন গার্থন! 

আছে, তুমি দয়! ক'রে এই বালকের গ্রার্থন। পূর্ণ ক'রুবে কি না । 
ধশ্ | আমি নীচ ব্যাধ, আশার কাছে আবার কিসের 

প্রার্থনা! ? 

সুশীল । আছে, আমি এই 'অরণ্যে তোমারই অন্বেষণ ' 

ক'র্ছিলাম। 

ৃ ধশ্ম | আচ্ছা, কি গ্রার্থনাট! টক বল দেখি শুনি। 

লুশীল। তুমি কি একটি ম্বগ বধ ক'রেছ? 
ন্ 

৪ 

॥ 

) 

চি 
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চু 

| 

ৃ 
( অদ্বুরে স্বশীলের প্রবেশ ) র 

| 

সি 
হি 

কি 

চা ন্ 
৮. 

সি সস টা ১ ০ সপ্পিস্পন্পা ০ শী শী তি 
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ঞ্ 



৯ এরা সাপ 

সপ সস পপ পপ কপ স্পা পপ 

ধশ্ম | হ| করেছি । 

নুশীল। নে ম্বগটিকে ব্রাঙ্গণ মেবায় অপণ করবে কি? 
ধন্ন । না । 

জুশীল। তাতে যে তোমার ধর্ম মাছে । 

ধন | আমরা ব্যাধ জাত, আমাদের আবার ধম্ম | বালক! 

নিত্য নিন্য জীব হি্স।ই আমদেব পরমধম্ম | 

সুনীল । দেখ ভাই ব্যাঁপ, এ দ'পাবে পবপোকার কয সৎ্- 

কার্য কিছুই নাই, আজ দিও তই শোণঠ শক্রের তেজ ধম্মী- 

পর্দা পপ প্রণা কিছুই শি নব কানে ভাবছে |, কিনি ভাই ! এক- 

দিন এমন দুর্দিন আসনে, সেদিন অনুতাপাশলে নর্দমদেহ স্বল্তে 

থাকবে । তখন ভাববে, হায় হাম ! কি বুকম্ম ক'রেছি, কেন 

আমি অশুল্য ধন্মধন সঞ্চয় করি নাই। ভাই ! তাই তোগায় 
উপদেশ দিচ্ছি, নির্দন নিষ্ঠর হওন।, একটু দয়ার নয়নে চ1ও । 

ধশ্ম। বারে ছোক্র। ! চালাকি নো বেশ শিখোঁছন? 

অমি দয়। ক'রে তোমায় হরিণ ছানাট। দিই আরকি । অরে 

পড়ো, নরে পড়ো। 

সুশীল | ভাই ব্যাধ ! তোমার পায়ে ধরি, তুমি দয়া ক'রে 

স্বগটি আমাকে ভিক্ষা দাও, আমি ব্রাহ্মণ সমীপে গতিজ্ঞাবদ্ধ 
হ'য়েছি তদের সমান ভক্ষণ করাবো । ভাই! তুমি আমার 

প্রতিজ্ঞ। রক্ষ। কর | দীনবন্ধু হরি তোমার মঙ্গল ক'রূবেন। 

ধর্ম । ছাড় ছাড় পা ছাড়। তোর মিষ্টি কখায় আমি 
ভুলছি না। 

সুশীল । তুমি এত কঠিন, এত নিষ্ঠুর, আমার এত অনুনয় 
বিনয়ে ত্তেমার মনে দয়া হ'লো না। 

ধন্দুদ। ওরে আমার কাছে দয়া মায় নাই। 

০ 

০ ৩০ সপ পািসপিশ্পীশপপপা পি পাখা পপ ক মাপ পপ পক পপ পপ সী ধু 

শ্রীরুঞ্চের গুকধর্ষিণা_বা শঙ্খান্্রন-বন্ধ গীতাভিনয । ১৭৫ 
পপ পাপ শপ পপ বক পশম পাপ পা পাস পি দিশা সফি | সপ শশী | পপ 

পা শিস্পী পপ কস পপ পাপা পপ এ 

ডি র্ 



” | ১৭৬ | শ্রীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্াস্থর-বব গীতাভিনয় । 
পপ পাস পাপী পপ পপ পাপ পপ শী পপি 

পপ রা পপর পথ স্কপ-প  হ পপপ পপ  া 

সুশীল । ভাই ব্যাঁধ ! আমার গাঁণ তোমাকে দিচ্ছি, আমার 

প্রাণের বিনিময়ে তুমি আমাকে ম্বগটি দাও | 
ধম্ম। তুই আমাকে প্রাণ দিবি? 

স্থশীল। ই নিশ্চিত দিব | 

ধশ্ম,। আমি কিন্ত তোমার আণটিকে নেব, এই হরিণকাটা 

তরয়ালে তোমার মাথাটা কেটে ফেলবো । দেখ বালক, এতে 

যদ্দি রাজী হ'তে পার তো আমি হরিণ ছাঁনাটা দিতে পারি । 

সুশীল । আমি সম্মত হ'লেম। তুমি হরিণ লয়ে আমার 
অঙ্গে এসো, আমি জন্মের মত একবার আমার পিতা মাতার 

সঙ্গে দেখ। ক'রে তোমার হস্তে প্রাণ বিবর্জন দেব। 
ধশ্ল | সে কন্তূর ? 

সুশীল । অধিক দর নয়, এই অরণ্যের ভিতর । 

ধন্ম | দেখিস সেখানে গিয়ে তোর পিতা মাতাকে দেখে 

যেন নব ভূলে যান্নে, তাহ'লে তোদের সকলকে আমি খুন 

ক'রে ফেল্বো । 

সুশীল । তোমার কোন চিস্তা নাই । আর বিলম্ব ক'রে 
না, শীন্তর আমার সঙ্গে এনো । তবে চলো চলো. এ গাছটায় 

সে হরিণ ছাঁনাটা টাঙ্গান আছে । পেড়ে নিয়ে যাই চলো । 

[ উভয়ের প্রস্থান | 



| ০ 

পপ ছি পপর পপ পপ চাপা ক 

ঙ$ 

ঞ 

দ্বিতীয় গভভাক্ক ৷ ূ 
| 

পর্ণ কুটার | র 

ৃ 
| 

| 
| 

| 

ূ ছদ্াবেশী কৃষ্ণ 'বলরম, স্থধাঁম 'ও তদীয় পরী । 

. ক্ষণ । উ--উঃ-বডস্বপা। আর মব না, স্ুধর আলা 
র আর সন্হা হয় না। 

বলরাম । বালক এখনও নে কিরছে ন|, সপ্ধা। হাতে 
[নিরা 

| মুধাম!। (করযোডে ) আরও একটু অপেক্ষ। করুন, বালক 

| পুক্র বনপথ অতিক্রম কবে আসতে বোধ হয় অশক্ত হযেছে । 

ৃ রুষ্ঃ | বদি অশক্তই হযেছে, তবে আর হার মাসবাব 

ৰ আশ! কোথায় ? সে বালক মিথ্যাবাদী | 

| স্ধাম। আজ্ঞে না, গ্াণান্তেও আুশীল মিথ্য; বলে না। 
। সে এখনি আদবে। 

স্থমনা। এযে- এনে আমাৰ সুশীল আনছে । এ যে 

বছাব সঙ্গে একজন ব্যাধ একটি ম্বগশ।বকু ক্কর্ধে নিষে আসছে | 

ৃ 
র 

স্ধাম। টকৈপত্রীঠক? 

সুমনা । এঈ নে নাথ, সম্মুখে | 

ূ (সৃগশাবক স্কন্ধে লইয়া ব্যাঁধবেশী ধশ্মসহ 

রি স্বশীলের প্রবেশ |) 

ন* ুধাম। এসেছ বাপ? এসো এলো, তোমার আশাপথ 

লক্ষ্য করে আমরা অপেক্ষা ক'র্ছি। নন্ধ7া সমাগত প্রায়। | 

স্বশ্মাংল হেতু এখনও অতিথী নেব! হয় নাই। রি 0 টির 
€ ২৩) 
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স্পা পপ 

সুমনা । আহা! বাঁছার আমার মধুর কথায় ভূলে এই 
ব্যাধ যুবক হরিণ শিশুটিকে ল'য়ে সঙ্গে এসেছে । 

ধর্ম | না গো! বাছা না, তোমার ছেলের মধুর কথায় ভূলে | 

ৰ আমি হরিণছানা নিয়ে সঙ্গে আমি নাই । তোমার ছেলে 

আমার কাঁছে পণ করেছে, “আমার হাতে ওর প্রাণ দেবে” ; 

তবে আমি হরিণছানা নিয়ে ওর সঙ্গে এসেছি । 

সুমন | এয! একি কথা শুনি! ওরে সুশীল! ওরে 

বাপ ! ব্যাধ যুবক যা বল্্ছে, ওর কথা কি সত্য ? ূ 

সুশীল । মা! ব্যাধের কথ সত্য । আমি সত্য অতভ্যই 
| ওর কাছে আমার জীবন বিনিসয়ে স্বগশাবক গ্রহণ ক'রুবো ব'লে ূ 
ৰ অঙ্গীকার ক'রেছি | 

| মনা | সুশীল রে! সুশীল রে! কি নর্ধনাশের কথা 

| শুনালি রেবাপ? | ৰ 
|. ব্যাধ। অমন অধীর হ'লে চ'ল্বে না। আমি এখনি এই র 

তরয়াঁলে ওর মাথাটা কেটে ফেলবো । ূ 
স্বমন1 | না বাপ-না বাপ ! আমার অমন নর্জনাশ কারো! 

0 

না বাপ, তোমার করে ধরি, বিনয় করি, আমার সুশীলের প্রাণ 

ভিক্ষা দাও । 

ব্যাধ। বেশ তো বাছা, তোমার ছেলে তুমি নাও, আমার 

হরিণছান1 আমি দেব না, এই নিয়ে চলেম। 

রুক্ঃং ৷ ম্বমাংস না ভঙ্গণ কার্তে পেলে সর্বনাশ হবে । 

আমি বড় আশা ক'রে আছি, আমার দাবানলের হ্যায় গুজ্ৰব- 

লিত ক্ষধানল আমি চেপে রেখেছি শুদ্ধ স্বগমাংস দিয়ে অন্ত 

৮1 ভক্ষণ করবে বলে। 

ৃ রি 

পৃ ৯ 

" | 
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ব্যাধ( ভুরম্ত ব্লক! আশ তবে চ'ল্েম। আমাকে 

এত কষ্ট কেন দিলি বল দেখি ৪ (গ্রমনো যোগ )। 

সুশীল । ভূমি কোথা যাবে ভাই? যেওনা । আমি যখন 

স্বীকুত হয়েছি তোমার করে প্রাণ দেব, তখন আমার পিত! 

মাতার কথায় তুমি হতাশ্বাস হ'ওনা । 

ব্যাধ। কি ক'রূবো গো। বাছা ? 
স্থমনা | বাব! ! বাবা! এ ডুখিনী ত্রাঙ্গণ রমণীর পতি 

মুখ তুলে চাও, তুমি দয় না করলে আমার খর্বস্বধনকে আমি 

জন্মের মত হারাবো | 

ব্যাধ। তোমার কি ইচ্ছাঁটি, তোম।র ছেলেটিকেও ছেয়ে 
দেব আর হরিণ ছানাটিও দিয়ে যানো ? 

সুমনা । না বাবা- 1 বল্ছি না, তুমি আমার সশীলকে 
ছেড়ে দিয়ে আমার প্রাণ নাও, আমার প্রাণের বিনিময়ে ম্বগ- 

শাঁবকটি ব্রাক্মণ সেবায় দাও । 

ব্যাপ। সে কথা আমে শুনে না । আমি এই জানি, তোমার 

স্বশীলকে আগে এই শরয়লে ছুখণ্ড করবো, ভারপর ভরিণ 

ছাঁনাটিকে দিয়ে চ'লে যাবো । 
রুষ্ণ 1 এত বিলম্ব ! উ--ক্ষুপার খাল! আর সন্য হম না। 

সথুপাম 1 গ্রাভু! অত্র ব্যঙ্গনাদি তো প্রস্থত হয়েছে, রুপা 

ক'বে সেবায় উপবেশন করবেন চলুন | 

কৃষক | ম্বগমাধন কোথায়? মগমাহসের ক্ষধায়ি তন্গু জ্বলে 

গায়, ম্বগমাংস রন্ধন ক'রে দাও । নঙুবা স্পই ক'রে বল, 

অতিথী ঘেবনে আমার অভিলাষ নাই । 'আমনা এখনি চ'লে 
যাই, চ্তোমার ধতার নমুচিন্চ দণ্ড দিয়ে প(পস্থান পরিত্যাগ 
করি 1» 
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সুচি _ গ্রীরুঞ্চের গুরুদক্ষিণ! বা শঙখাঁজর-বধ গীতাভিনয় | 
নিন ০ শাক শশী শাশীশীীশীশীপশিশিশি সা সপ পপ পালি পপি এ রা নম 

সুশীল । তুদ্ধ হবেন না ভু, আমার পিতা মাতা অবশ্যই | 
আপনাদের মুগমাংন দিয়ে সন্তোষ করুবেন । ঃ ৃঁ 

বলরাম । কৈ করছেন? সে ভাব তে দেখি না| তোমার 

গন্তি তো ওদের ঘথেষ্ট মমত। দেখছি, অতিথী সেবনের প্রতি 
তো তেমন মনবোগী দেখি না। 

তুপাম। পি! পনি! হা প্রজ্রঞ্জাণা! হা অভাখিনি ! ; 

আর কেন, আর কেন, পাষাণ দিয়ে মন বাঁধ পরিয়ে পাষাণ দিয়ে 
মন বাধ । দাও- দাও ভী প্রাণ পুজধনকে জন্মের মত বিস- 

জ্জন দাও, হত্য। তরে হদয়-পিঞ্চর-শ্থিত পোষা শুখ পাখটিকে 
ব্যাধের করে নপে দাও । অহো- হো - দীনবন্ধু হে ! অনাথ 

তারণ মধুসুদূন হে! এতদিন প্রে বিপদ ব।গরে ডুবাঁলে গাভু ? 

বলরাম | (রুঞ্জের প্রতি) ছি ছি! একি! একি ! হরি- 

নিন্দা টি চলুন মহাশর এ আশ্রম এখনি ত্যাগ কারে যাই । 

যেখ।নে হরি-নিন্দা হয়, সেখানে কি সাধু অন্র্যাপী বা অতিথীর 

এক লহমা দাড়াতে আছে ? চল এদের বেশ হরিভক্তি, এরা 

বেশ হরিভক্ত ! এদের ভাঁবভাঁক্ত বেশ বোঝ! গেল । 

রুষঃ | চলুন ভবে, আমি তো ক্ষুধানলের জ্বালা আর কোঁন- 

ক্রমে অন্য করতে পাচ্ছি না, এন্বাল। এখন এদের উপরই দিই । 

ক্ষুপানল ! ক্ষুধানল ! তুমি প্রবল হও, শীপানলরূপে, এই দুরন্ত 

শিশুমহ এই পাপী পাপিনীকে অচিরাৎ দগ্ধ করে ফেল । জ্বল-- 

জ্বল! কাঁলানলপম তেজে প্রজ্বলিত হও । 

সুমনা | ভস্ম কর-_ এখনি ভল্ম কর ঠাকুর ! আমরা শাঁপ+- 
গুণে সচ্ছন্দে ভন্ম হবো, তথাপি পুক্র বিনিময়ে স্বগমাতন দিয়ে 

অতিথী দেব! ক'র্তে পারবো না । আমি মা, আমি 'আমার |" 

পু নুশীলকে বুকের শোণিত দিয়ে পোষণ করেছি । আমর স্বামী 
ছি $ রর 

$ 

৯ পন ০ এপস ০ পপ যাপন পট এ 
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৯৮ এ পীীশীটি শি শি পাশাপাশি পিল সাকা? পাশা এিসটিপপিদা পপ পিপিপি শিপ পিপিপি সা পা পাশা পিপিপি পা শা শক 

ভিক্ষা ক'রে এনে এই ভি্ষী ঝুলীটিকে এত বড় ক'রেছেন, 
আজ সে ধনে কোন প্রাণে জন্মের মত বিদায় দেব । এই টাদ- 

মুখখানি আমার অন্তরে লেখা আছে, সে লেখা-নে হৃদয়ের 

লেখা কেমন ক'রে খুছে দেব? পারবো না, জদয় নিধিকে 

নয়নাভ্তরাল ক'রূতে গাঁরবেো। না । আমাদের অদৃষ্টে যে নরক 

ভোগ হয় হবে। নরকাঁনলের ভবাল। বুক পেতে শিয়ে সহ 

ক র্্বেো | পা 

ূ 

পানিব না প্রাণ থাকিতে প্রানে বিদায পিতে | 
যে দণ হয় হোকি আমাদের পারিব তা সহিতে ॥ 

প্রসবিয়ে গুল্রধনে, 

নিধন মুখে দিব কেমনে, 

কেমনে ও বন্ধনে ভুলিব জনমের মত, 

(তা কি ভোলা বায় ভেলা যায়) 

( পুল ধনের দুখচদি )( মা ভয়ে সন্তানের বদন ) 

যায় যাক আমাদের জাবন ঢুঃণ কিড় নাভি চিতে॥ 

সুল্ীল। মা! পায়ে ধরি মা, অমন কথা মুখে এনো না 

অনিথী সেবন হেতু,অভিথী পরি তুষ্ট হেতু, আমার জীবন ব্যাধের 

করে অর্পণ কর । অলীক মায়াবশে আপনাদের কর্তব্য চাত 

হ'ওনা। 

সুধাম। পতি! ধন্দপদ্ি ! হৃদয়কে দুট কর । সুশীল ধনকে 

ভুলে যাঁও। দীনবন্ধু হরির ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। 
** সুমনা । শ্বামিন্! আপনি পিতা হ'য়ে এমন কথা বলতে 

পারুলেন ? আর তবে আঁমার কুশীলকে বাঁচাতে পারলাম না। 

2. সুশীল রে! বাপ রে আমার, একবার জন্মের শোধ মা ব'লে 
রী ডাক 1৬ ্ 
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শুক 

সুশীল | মা! লা! তুমি আমার পণ্যবতী মা! তোমার 

পুণ্যফলেই আজ আমার জীবন মহত্কাধ্যের বিনিময়ে লাগলে।। 
মা! গ্রসন্নময়ী মা! হরি তোমার সকল কষ্টের শান্তি কর্বেন। 
দীন-দয়াময় তোমার মনোকর্ুেশ নাশ করবেন । আশীর্বাদ কর 

মা, যদি আবার জন্মগ্রহণ ক'র্তে হয়, তবে যেন তোমার পুণ্য- 1. 
ময় গর্ভ কোষে স্থান পাই । যেন তোমাকেই মা ব'লে জীবন 

সার্থক ক'র্তে পাই । পিতঃ ! আপনি পরম হরিভক্ত ! অনিত্য 
শোক আপনাতে স্থান পাবে না। আপনি আমার মাকে 

নত গ্রবোধ দিয়ে অনিত্য নংঘার মায়া হ'তে মার মনকে 

শোঁক বিনাশন হরির প্চরণ চিম্তভনে নিযুক্ত করাতে যত্ব পাবেন । 

আর কি ব'ল্বো, আমার বিনিময়ে এ স্বগশাবককে ব্যাধের 

নিকট হ'তে নিয়ে উত্তমরূপে রন্ধন দ্বারায় যাতে ক্কুধিত অতিথী- 
হ্য়ের মনভ্তট্টি বিধান হয় তা করুবেন। ভাই ব্যাধ! তুমি 
আমাকে সচ্ছন্দে এইবার হত্যা কর । 

ব্যাধ | তা করবো বৈকি, যখন হরিণ ছনাটা দেব, তখন 
স্তোর প্রাণটাকে নেবই নেব । তুই ঠিক হ'য়েছিন ? 

নুশীল। ই] ভাই, আমি প্রাস্তত। যাই মা, যাই পিতা । 
হে অতিথীরূপী মহাজন ! আপনারা এ অবোধ বালকের পুতি 
প্রসন্ন হোঁন্। আশীর্ঙাদ করুন, জন্ম জন্ম যেন পরার্থের জন্ত 

জীবন বিসর্জন করতে পারি ! 

কষ | তথাস্ত । 

সুশীল | জনক-জননী ! আপনার নয় একবার চক্ষু মুদ্রিন্ত 

কর্ুন্ 
সুধাম | পত্তি! চক্ষুমুত্রিত কর, চক্ষুমুদ্রিতকর। ' , 7 

সুমন] | না, চক্ষু মুদ্রিত ক'রৃতে পারবো না, আমর এন! ) 
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টাটা 
শ্রীকষ্ণের গুকদক্ষিণ! বা শঙাস্র বধ গীতাভিনয়। ১৮৩ 

সপসপীপস্প পিজি | পিসি পাশ স্পা পপি শস্পি প্পাপাশী শীট পদ শী পিপি টি ভি ০১৫ 

ধন কেমন ক'রে আমায় ছেড়ে চলে যায়, আমি তাই একবার 

নয়নভবে দেখবে! । 

স্রধাম | তবে পত্রী, আমারও তাই পণ। ব্যাধ! ক্তোমাঁর 
অভিলাষ তুমি পূর্ণ কর । 

সুশীল | হরিবোঁল ! হরিবোল !! হরিবোল 11! (চক্ষু মুদিয়। 

উপবেশন )। 

গীত। 
সাঙ্গ হলো হে ত্রিভঙ্গ ভবের বঙ্গ এতদিনে । 

তভোমাঁর খেলা খেলে যাই মিশতে তর চরণে ॥ 
আদর করে আপনাব বলে লনা প্রহ্ন এ দীনে, 

তোমার আমি জগৎম্বামী ঠেলনা যেন চরণে । 

ধন্য জীবন মধুক্তধন দিব জীবন শুভ কালনে, 
হে দক্সাময় ! পিও পদাশ্রষ না লষ যেন শমনে ॥ 

হরি হরিবোল ! হবি হরিবোল !! ব্যাঁধ ! ভাই, অশ্্রাঘাত কর । 

ধন্্ | (স্বগতঃ )হদয় ফেটে গেল! অহেো?- "মামি ধর্ম, 

ধর্টের এই নিষ্ঠুর কর্ম! হা ধিক আমায় । ন। না কি ব'ল্ছি, 
ৰ হরি আজ্ঞ। গরতিপালন ! সনাননধন্ম ! ধর্মের অতি পৃণ্যকম্ম ! 

(সবলে অন্ত্রাধাত ও সুশীলের মস্তকছেদন 1) 

সুমনা | পালালো- সুশীল আমার ফাঁকি দিয়ে চলে 

৫গল ! (পভন )। 

ব্যাধ। এই হরিণছাঁনা রৈলো, এই তরোয়ালটাও রৈলে!। 

আমিও পথার পার হ'লাম। 
রর | গ্স্থান। 

৭. , সুধাম | অপরূপ দৃশ্য ! বেশ দেখলাম ! পদ্বি! সুশীল, 

|| জননী !স্পুজপ্রাণ অভাগিনী ! না নাকি ব'ল্ছি_-পুভ্রপ্রাণা 

শত পর, 

সাপ পাপা পপ ওপার 



১৮৪ জ্ীকুষ্জেব গুকদক্ষিণা বা শঙ্খাস্থব-ব্ধ গীভাভিনয়। 

পু 
| - টি ৮] 

ভাগ্যবনী রমণী! স্বার্থক প্রুজ্রের জননী ! ওঠ ওঠ, ধরাশযনএ 
কেন % আনন্দে স্বগশাবক লয়ে রঞ্ধষন কারে অতিথীর রনন। 

তপ্তি হেড তৎপর হইথখে চল । অতিথী সেবন মহা ধম্ম ! মহা 

পুণ্য ! ওঠ নতী, ওঠ নতী। 
সুমনা । (উখিত হও) চল ন্বামিনু! এইবার নিশ্চিন্ত 

হ'য়ে অশিিথী সেবনে নিযুক্ত হইগে। তুমি ম্বগশ(বকটিকে লও, 

আমি সুশীলের শবদেহটি ঝুকে নিধে কুটারে সাই । 

রুষ 1 আব আমব। বুঝি এইস্থানে অবস্থান করবে? 

পাপীষনি । এতণর 'অবমানন। ? আমাদের অভ্যর্থনা না ক'রে 

বানী সঙ্গে কুটীরে গ্রাবেশ কার্বে ? প্রজরশে।কে পাখলিনী 
ভায়েছ 9 আল, এইবার তোমায় পছিশোকেও উন্মাদিনী 
কুরে ? পিশাচি । আপাত-মধুরে ! তুই এই দণ্েে এইক্ষণে 

এই মুন্র্তে স্বামী হীন হ। 

সমন(| কি কালেন, কি ক'লেন গ্রভু ৷ সর্ধনাশের উপর 
জাঞ্পনাশ 1 ভা মধুস্থদন ! 

সুপাম | প্রি । প্রি! ধর আমাম়-শীঘ্ব ধব, আমাব 

সর্ঝাঙ্গ বাঁপছে, সব অধ্চকাঁব দেখছি । ব্রন্গবাঁক্য সত্য হলো, 

ম'লাম-_মালাম । নাবায়ণ ! হরি নারায়ণ ! দীনবন্ধ ! পত্বি! 

প্রাণপণে অঠিথী বতৎ্কার ক'রো। হরি! হরি! হ-রি। 

(ম্বতুযু )। 

ক্তমনা | হা নাথ ! হা ম্বামিন্! একি ভ'লো ! একি হ লে! [ ৰ 

পলকে-প্রলয় ঘটনা ঘটলো ! কোথা তুমি--কোথা গেণে ? ূ 

টা 
| 

পপি শেষ পাশ পপি পপি পিিপপশা স্্পাশীশিপিস্পিশপাশশীপাশিশসিশিপিলাশি শী শপ শপ ্পীপিপিপ শশী 

টি 

সুশীল প্রাণাধিক ব'লে সুশীলের সঙ্গে চ'লে গেলে ? দাড়াও» 

কাড়াও ঈশ্বর, দাড়াও হৃদয়েশ ! আমি যাই । অঠিথী সেবন 

হ'লোন।, পতি-পুজ-শোকানলে বুক হ্ৃলে গেল। 
লি 

সপ শপ পাপ শা কচ সপ চাউল সর পাপা 
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£ ঞী 

পপি 
র্ সনি পিস এ সপ | পি স্পিন পি পপ 

গীত । 

ৃ 

: ঠাড়াও দাড়াও পতি পর্দে করি মিনতি | 

| (দীডাও ক্ষণেক দীডাও আমায় ) 

ূ পভি.ভিন্ন সতী নাবীর নাহি কোন গতি ॥ 

তুমি গেলে পুত্রপাশে হয়ে স্থুখমতি, 

(মনে ভাবিলে না নাথ ) ( অভাগিন কি হবে গতি । 

পতি পুজ হাবায়ে কি (রয় ) পুজবাহী সতী । 

ূ সঙ্গিনী এখনি হবো কে বোধিবে মম গতি, 

| ( আমি 'আাব রহিব না) (পতি প্রহার! হ'য়ে নাথ ১ 

ূ কাতবা ধবিতে কোলে আমায় দেবী বসুমতী ॥ 

ূ একি হৈল সর্বন।শ ভ+ষে ধর্থব্রতে ব্রতী, 

(কিছু বুঝলাম না ভে) (ধর্ম কর্মের কেমন মন্দ ) 

বংশ বিনাশ হই নাঁথ উঠিল বসতি । 

কেবা এই দুইজন ব্রাহ্মণ যুবতি, 

র (কাল মহাকাল এলো কি) ( সবকারে গ্রাপিবারে ) 
তবেব বাস! উঠাইল বিচিন্ত্র ভাব্রতী ॥ 

শ্রীকঞ্জের গুরুদক্ষিণা বা শঙ্থাস্থুর-বধ গীতাভিনক় | ১৮৫ 

1 

এ-এঁ পুজ্র শোগিভ-রপ্রিত এ তরবারি খানি পতিত লয়েছে, 
এখানি এ অনহায়। অবলার অসময়ের গতি বিধায়ক । (অনি 

গ্রহণান্তে ) পুক্রঘাতী অনি ! ভুমি আমাব পুভ্র-রস্কে অতি সুন্দর 
ভাবে রগ্রিত হ'য়েছ, এইবার এ অভাণিনীর হৃদয় শোঁণিতে 

অপূর্ব রঞ্জিত হও । যাই তবে, পতি-পুজ্রপাশে মনের হরষে 

যাই | বিগ্রদেব ! আপনাদের সেবা গ্রহণ ক'রে কভার্থ হতে 

পরলেম না । শোকের সাগর গুবলবেগে বহমান ! সেঈ সাগরে 

1ডুখেছি।' যাই_যাই_হা পরি! (বক্ষে অম্ত্রাঘাহ পতন ও 

হা!) 
৬ ক 

ড় ষ্ ও 

% 

€&. ২৪ ॥ 
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বলরাম | কব! এই তো নব শেষ হ'লো।? ক্ষ্ণ ভক্তের | 

পরিণাম কল বেশ দেখলাম ? চল ভাই মখুবাধাত্রা করি । ৃ 

রুষ | দাদা! কুষ্ ভক্তের পরিণাম ফল এখনও সম্যক্- | 

( রূপে দেখা হয নাই। | 
| বলরাম। এখনও কি কিছু বাকী আছে নাকি ভাই? তা | 
| যদি থাকে, বে সে অবশিষ্ট টুকু থাক কুষ্ণ, শেষাংশ টুকু দেখতে | 
আর বাসন? নাই । ওরে ভাই কেশব । আমি নাকি তোমার | 

সঙ্গে থেকে এক প্রকার পাষাণ.হ'য়েছি, তাই আজ এ জদয়ভেদী | 
| দৃশ্য দেখেও স্থির আছি, নতুবা কোমল মানব হৃদয় কখনও | 
এ ভীষণ অস্তুর্দাহ কর ঘটন। চণক্ষে দেখতে পারে না। | 

কষ | দাদ|স্থির হোন্। এইবার একবার নয়ন মুদ্রিত | 
করুনূ, এখনি রুষ্ণ ভক্তের চরম ফল দর্শন ক'র্বেন । | 

বলরাম । আচ্ছ! ভাই, চক্ষু মুদ্রিত কল্লেম। তোমার | 

সঙ্গে যখন এতদূর এনে প'ড়েছি-তখন নয় আরও একটু পথ | 

ইাটি-দেখি কিহ'ছেকিহয়। 

1 

৩০০ পতি এজ 

সা ক পল রক পাস শপ সপ অপ মাসল পতন পা সাপ 

রা 

্ রা 

« ».. পপ লা বাধ শা সপ তাস পবা ০" বাজার পবা সজল উপকারিতা বসান এ বক ওপাশ 

র্ 

গু 
প রঙ 

চা 



সী তি শি পাপের মিনিট রিনি টির এ 

( রত্বাসনে স্ুধাম ও তীয় পত্বী বালক স্ুশীলকে ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট ও 

উভয়পার্খে চামর হস্তে লক্ষ্মী-নারায়ণ দণ্ডায়মান ও 

কক ) 

বলরাম। 

ঞ্রোড় অঙ্ক। 
স্রাব ০০০ 

বৈকুগ্ঠধাম | 

অদূরে সবীগণ দণ্ডায়মান |) 

হের দেব মিলিয়! নয়ন, 

রুষ ভক্তের কিবা পরিণাম ! 

একি ! একি ! 

অপরূপ দৃশ্য ! 

ওকি হেরি ! 

বৈকুগ্ঠ আলয়ে, 

রত্বাসনোপরে, 

পত্ীহ সুধাম বির়াজে, 

কোলে শোভে সুশীল সুমতি । 

লক্ষ্মীনহ লক্ষ্মীপতি, 

হ'য়ে হষ্টমন্ডি-- 

ভক্ত-ভক্তায় চামর ঢুলায় । 

কি নুন্দর ! কি সুন্দর ! 

নয়ন জুড়ালো কষ 

রুষ্ণ ভক্তের হেরি পরিণাম । 

অনন্তদেব ! 

মম ভক্ত হয় যেইজন, 

পি তি পি তি শি পসরা উপ পপর পাপা পা ক 
সপ ৯ ৯৬৭ ৬ এপি পাপা ৮৮ স্পা 

নি সিল এ সপ সপ পা পপ পা পা ০০০ পা পপ পাপ সপ জাজ 



১৮৮ শ্বীকষ্খের গুরুদক্ষিণ! বা শঙ্খাসুর-বধ শীতাভিনয় । 
১১১১১ বস পপ পপ 

লয়ে গিয়ে শম্বভবনে তারে 

তুষি আমি সমাদরে | 

বলরাম । ধন্য ক্ুঞ্চভক্ত জন ! 

সখীগণের গীত। 

হের হের হের ভাব মধুর ভক্ত প্রবর কেমন ধন। 
রমাসনে আনন্দিত চামর ঢুলায় নারায়ণ ॥ 

ধন্য স্ধাম ভকত প্রধান, 

ধন্য সুশীল সুধামের প্রাণ । 

ধন্য৷ নারী সুশীল জননী পতি-পুক্রসহ হরধিত মন ॥ 

বলরাম । অতি মনোহর । 

রুষ। | চলুন দাদা, মথুরাযাত্রা করি | 

[প্রস্থান । 

পা সর ০ চাপা 

কি 25522-25 












